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 عبارلا باتكلا
 صتحت ال ىتلا (101562565) صا رمألا



 باتكلا ةبطخ /عبارلا باتكلا 5

 باتكلا ةبطخ

 سلا ييرقلا اوبس

 بطلا يف انبتك فينصت نم اندعو امب انيفو دق ذإو «نينمؤملا هدابع ىلع مالسو هلل دمحلا

 ثلاثلاو ةدرفملا (41«34هكهعءو) ةيودأآلا يف عومجملا اهنم يناثلاو ةّيلكلا لوصألا يف اهنم لوألا يتلا

 ضارمألا عبارلا باتكلا اذه يف ركذن نأ انل ناحو ةيئزجلا (21562565) ضارمألا يف اهنم

 اذه انمّسقو كلذ يف (2162684[5) مالكلا يفوتسنو ةنيزلاو هنيعب وضعب صتخت ال يتلا (1015ءوقعو)

 . لوصف ىلع لمتشت ةلاقم لكو تالاقم ةدع ىلع لمتشي ّنف لكو نونف ةعبس ىلع باتكلا



 0 تايّمحلا يف يلك مالك :ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا

 لؤألا نفلا
 (6ءمععول) يلك (5 12 صعمأ) مالك ةهعبسلا َن ونفلا نم

 نيتلاقم ىلع نفلا اذه لمتشي تايمحلا يف

 موي ىّمح يف هنم ىلوألا ةلاقملا

 محلا ةيهام يف : لصف
 حورلا طسوتب هنم تبنتو (162:) بلقلا يف لعتشت «ةبيرغ (11680) ةرارح ىّمَُحلا لوقنف

 لاعفألاب رضي ال الاعتشا هيف لعتشتف «نديلا عيمج يف قورعلاو نييارتشلا يف مدلاو (طوعانسمو)

  مسق نم سانلا نمو «لعفلاب فؤتو ثبشتت نأ غلبت مل اذإ .بعتلاو بضغلا ةرارحك ال «ةيعيبطلا

 تايمُح لعجو ءضرع ىّمُح ىلإو (©ذ:هة56) ضرم ىّمُح ىلإ :نيلّوأ نيمسق ىلإ ىّمُحلا
 ببسلا نيبو اهنيب سيل ام ةّيضرملا ىّمُحلا نأ اذه مهلوق ىنعمو «ضرعلا ىّمُح سنج نم ماروألا
 الب اهببس (5ءموزو) ةنوفعلا نإف «(5معانع ؟عابعم) ةن وفعلا ىمحك ةطساو (101563565) ضرمب سيل يذلا

 . ضرم ببس يه لب ءأضرم اهسفن يف (56م818) ةنوفعلا تسيلو .ةطساو

 ضرم مرولاو ءاهل ًاعبات مرولا نوك عم نوكت «مرولل ضراع اهنإف مرولا ىَّمَُح امأو

 هعجو نم مزلتو «هترارح عبتت مرولا ىّمُح تناك نإ هنإ : لوقي نأ شقانملو ء هسفن يف (1563565)1)

 (56:60 تايّمح مويلا تايّمُح نم ًاريثك نوكي نأ هبشي ٍذئنيحو «ضرع ىّمَح نوكت نأ هبشيف

 وه ثيح نم ىلوأ اهل ببسب سيل مرولاف «مرولا يف يتلا (56م51:) ةنوفعلا عبتت تناك نإو «ضرع
 مرولاو «(5ءموزو) ةنوفعلا وه تاذلاب يذلا اهببسف هيف يتلا (5ءموزو) ةنوفعلا ثيح نم لب ءمرو

 «مرولل ةعبات اهنأ ىنع لب ءاذه ضرع ىّمُحِب نعي مل نإ :لوقنو «ضرعلاب الإ اهل ببسب سيل

 نكل «(5«مونو) ةنوفعلا ىلإ سايقلاب (56موأ5) ةنوفعلا تايمح لاح كلذكف . مرولا دوجوب اهدوجو

 نم ًايطختم بيبطلا لعجيو ءًائيش بطلا ملع يف يدجي ال امم تاشقانملا هذه لاثمأب لاغتشالا

 تايّمح نكتل :لوقتف كلذ نم ديتعا ام ىلع رجنلف ؛هتعانص نع هتلغش امبر ثحايم ىلإ هتعانص
 (8091) ندب يف ام عيمج ناك امل هنإ لقنلو «ضرعلا (56:6:) تايّمح ددسلاو ماروألا (596

 اهسايق حاورألاو «(8هز5دعع) تابوطرلا نم هيف امل ةيواح (0:عود) ءاضعأ «سانجأ ةثالث ناسنإلا

 هيناويحو ةئانيقل عاوراو .مامحلا هايم سايق اهسايقو ةيوحم تابوطرو ءمامحلا ناطيح سايق

 ؛ًايلَوأ ًالاعتشا ةبيرغلا ةرارحلاب لعتشملاف «مامحلا ءاوه سايق اهسايقو ةثوثبم ةرخبأو «ةيعيبط مبطو

 ءوه أفطي نأ بجي مل هرواجي ام (0010) درب اذإو ؛هرواجي ام (0010) درب وه ئفط اذإ يذلا وهو

 يف دجوت ال يتلا ةثالثلا ماسجألا هذه دحأ نوكي .هرواجي ام نخسيف دوعي نأو ىقبي نأ نكمي لب



 تايّمحلا يف يلك مالك :ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا ١

 امك «لوألا ثبشتلا ةيلصألا ءاضعألاب ىّمُحلا تثبشت نإف ءاهنع ايراخ انام اس ناسنألا
 تايّمحلا نم سنج كلذف «خابطلا :ققروا :هفادهتلا ف نوأ ءمامحلا ناطيحب الثم قيرحلا ثّيشتي ع

 . قد ىمح : ىمسي

 قفتي امك «(0:عهه) ءاضعألا يف اهنم تشف مث طالخألاب لوألا اهئّبشت ىّمحلا تئّبشت نإو
 ردقلا ىّمحتف ردقلا يف ةراح ةقرم وأ «هببسب هناردج ىّمحتف تاماّمحلا يف راحلا ءاملا بصي نأ
 اهثّبشت ىّمحلا تثّبشت نإو ([853ه20ا055) طلخ ىمح : ىّمست تايّمحلا نم سنج كلذف اهببسب
 ريصي نأ قفتي امك «طالخألاو (0:ع5) ءاضعألا يف اهنم تشف مث .ةرخبألاو حاورألاب يلوألا
 ((02عو2) ءاضعألا يف اهنم تشف مث .هؤاره نخسيف هيف دقويو «راح ءاوه م ءامحلا ىلإ

 ءاملا ىلإ ىدأتيف ءهؤاوه نخسيف هيف دقويو «راح ءاوه مامحلا ىلإ ريصي نأ قفتي :ب امك ؛ طالخألاو
 ةخيستو 1 (8مطعمسءر2] 16865) موي ىمح : ىمسي تايّمحلا نم سنج كلذف «ناطيحلا ىلاد

 نم رخآ سنج - ىلإ لحتست مل نإ هتليلب ًاموي تزواجت امأقو ةعرسب للحتي ؛ «فيطل ءىشب
 . لوصفلاب ةعقاولا ةمسقلا نم بيرقلا هجولاب تايمحلل ةمسق هذهف «(16067) كا

 «(ةاطعمنع (6ءم) ةداح تايّمح تايّمحلا نم نإ :لاقيف ىرخأ تاهج نم تايمحلا مسقت دقو

 :ةميقتسم ةميلس اهنمو «ةيراهن اهنمو «ةّيليل اهنمو «ةنمزم ريغ اهنمو «ةنمزم اهنمو «ةداح ريغ اهنمو
 اهل ام (نتمدانسدءل 6606م ةمزاللا نمو .ةمزال اهنمو «ةرتهم اهنمو «ةركنم ضارعأ تاذاهنمو
 ةريرعّشُق وأ ضفان تاذ ةدراب اهنمو . ةراح اهنمو :ةهباشتم يه ام اهنمو «تاروسو تادادتشا

 . ةبكرم اهنمو ةطيسب اهنمو

 تايّمحلل نيدعتسملا ىف : لصف
 ةبطرلا ةراحلا (8ه42) نادبألا :ىه تاّيمحلل ًادادعتسا (804:) نادبألا ّدشأ لِ :اولاق

 ينتنم نونوكي ءالؤهو (868) اولا نم ىرقأ (3(هذونان26) ةبوطرلا تناك اذإ اضوضخسو

 ةداحلا تايّمحلل ةذعتسم اضيأ ةسيايلا ةراحلا نادبألاو «(5ءمعو) زاربلاو لوبلاو (96556)) قرعلا

 . قدلا يف تعقوأ اميزو «قارتحالاو نفعلا ىلإ عرست مث ةيموي ئدتبت «(51طعصتع 1عال67)

 ةرارحلا يلوتستو «(0مم655) ةسوبيلاو (86هذةةانت©) ةبوطرلا اهيف ىواستت يتلا امهولتيو

 ىلإ لقتنت مث «راحلا (0/3مهان55) راخبلا (16765) ىّمح هيف ئدتبت ام سنج نم ناذهو .(1160

 ضرعت امنإ هذهو «(3هذكنانتع) ةبوطرلا رثكتو «دربلاو ّرحلا اهيف ىواستي يتلا مث .طلخلا ىّمَح
 ةسبايلا نادبألاو «ةبطرلا ةدرابلا نادبألاو «ءادتبا رمألا رثكأ ىف (5مءانو ؟©/65) ةنوفعلا تايممح اهل

 .ةيمويلا ًاصوصخو تايّمحلا نم (8002) نادبألا دعبأ

 تايّمحلا تاقوأ ىف :لصف
 دنع فوقوو دوعصو «ءادتبا نم (101563565) ضارمألا رئاسل امك اتاقؤأ تانتتعلل نإ

 عةبون ةبون بسحب ةيئزج نوكنت دقو «ةيّلك تاقوألا هذه نوكت دقو طاطحناو «ىهتنملا
 الإ ىّمحلا سفن نم ليلع كلهي الف «طاطحنالا دنع امأو .ءاهتنالا ىلإ ءادتبالا نم ةرطاخملاو
 نع ةيزيرغلا (8162) ةرارحلا (5ةههدلانانه2) قانتخا تقو وه ءادتبالاو «ببسلا نم هركذن امل



 ١ تايّمحلا يف يلك مالك :ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا

 ءرثأ جضنلل داضملا هفالخ وأ جضنلل رهظي نوكي ال ام تقو .(0:عده) وضعلا يف ةرماغلا ةداملا

 « (8مناءمدال) عرصلاو « سخ ونوس ىف هءافخ يفخ امبر نكلو «ضرم لك يف دوجوم ءادتبالاو

 يف يؤر امبر 5 هيف ءادتبا ال هنأ ّنَظ ءضارعألا ليلق اًيفح ءادتبالا ناك اذإو ءةتكسلاو
 اهل نكي مل هن أ نظيف ٠ « جضن ةمالع وأ ةمامغ «(5(طءمنء 665) ةداحلا تايّمَحلا نم لوألا مويلا

 ةداملا ةمواقمل ةيزيرغلا (181630 ةرارحلا هيف كرحتت ام تقو وه ديزتلاو .كلذك سيلو ء«ءادتبا

 يذلا تقولا وه ءاهتنالاو «جضنلل داضملا تامالع وأ ء.جضنلا تامالع رهظتف «ةرهاظ ةكرح

 تقو وهو .«ىرخألا ىلع امهادحإ ءالعتسا لاح رهظيو «ةداملاو ةعيبطلا نيب هيف لاتقلا دتشي

 «ناتبون وأ ءاهيلت يتلاب الإ فرعي الو «ةدحاو ةبون ةداحلا بئاونلا تاوذ يف اهتدمو ؛ةمحلملا

 امبرف «ةنمزملا (101563565) نضارمالا ىف الإ نثكألا ىف ذ امهيلع ديزي ال ال ءاهنم ةثلاثلا يف فرعيو

 . هذضو جضنلا راثآ منت «ىهتنملا دنع كانهو .اهماكحأ عيمج يف ةريثك بئاون تهباشت

 اهترهقف «ةداملا ىلع تلوتسا دق ةيزيرغلا (11630 ةرارحلا نوكت امتقو وه طاطحنالاو

 ىلإ صقتنتو «نطابلا 61680 ةرارح فجت ٍذئنيحو «ءيش دعب ًائيش اهلمش قيرفت يف يهف
 ضارمألا ىف فلتخي ىهتنملاف «ظلغت ام ًاريثكو .لّلحتت ىتح (8*«(هن19) فارطألا
 مويلا تا ,مايأ ةعبرأ ىلإ اهاهتنم دعبأ ءادج ةداحلا (0156ه3565) ضارمألا ف ((101562868)

 نوكي نأ (615635ع5) ضرملا ةدح ىف ىفكي ال هنإف .ةداح دعت ال اهنأ الإ «ةلمجلا هذه نم

 (21:635659 ضارمألا اهولتتو لكلا تاوذ (1015635و) ضارمألا نم نوكي لب ءابيرق هاهتنم

 ةمزاللا ّبغلاو «ةقرحملا :لثم مايأ ةعبس ىلإ اهاهتنم يتلا يهو ًأدج ال ًاقلطم ةداحلا

 اموت رشع ةعبرأ ىلإ اهاهتنم ىتلا ىهو .كلذ نم ةدح لقأ ىه ام اهنمو ((00هانهانعل 1عا/ع)

 نيعسو. + نيعيرأ نلإ تاكمزتلا مى. نيرشعلاو .قداحلا ىلإ تانمزملا ةداحت ىهف كلذ: دعب امو
 ريبدت ىف ةعفان ةنمزملاو ءاهبتارم ىف ةداحلا (21563560 ضارمألا ةفرعمو .كلذ قوف امو

 :دّيزتلاو .ءادتبالا ىفوتسي تديسلا ريثكو «هركذنس ام ىلع ىضرملا ءاذغ (1ءونمدءم)

 ةنمزألا هذه يف تان اقبأ تايدسلاوب ةةطعسم ضركألا يوتتو ةديعاو هيون يف ءاهتنالاو

 ايلف اطعنا لوطي .ام اهنمو هنن :لرط ان اهتمن

 ىهتنملا اص وصخ ىف (101562565) ص رملا تاق وأ فرعت ىف : لصف

 ((6مه5ن1510) جنشتلا نإف .ضرملا عون نم َةَرَم ةّيلكلا (101563565) ضرملا تاق وأ فّرعتت

 ةقرحملاو .«ةصلاخلا ٌبغلاو ءادج ةداحلا نم قانخلاو ؛«ةتكسلاو «(8من16م5ال) عرصلاو ١ سبايلا

 . ةنمزملا نم (2ةوهلإلوذ5) حجلافلاو . عبرلاو ءادهج ال واح

 بيرق ىهتنملا ْنأ ىلع تلد كا .ضرملا ةكرح نم ةّرمو

 .ةليوط تناك نإو «ةعاس ةرشع عبر أ ىلإ تاعاس ثالث نم اهبئاون نامز نإف .ةصلاخلا ٌبغلاك

 لب «بئاون كانه نكي مل نإو «ةصلاخلا ريغ ٌبغلاك ديعب ىهتنملاو « ةظي ةظشلغ ةداملا نأ ىلع تلد

 ىلإو ةدراب ةظيلغ اهتدام تناك نإو داح (10156386 ضرملاف .سخونوسك ةراح اهتدام تناك

 . داح ريغ (101562565)» ضرملاف .ظلغ



 تايّمحلا يف يلك مالك : ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا /

 ضرملاف فيسارشلاو «هجولا رمضو ةعرسب تكّرحت اذإ اهنإف ©م951ي16©) ةنحسلا نم ةّرمو
 .داحلا كلذب سيل (101562565) ضرملاف « اهلاحب تيقب نإو داح (101568565)

 رهظي مل وأ ءاداح (©1وءة565) ضرملا نوكيف «فعضلا اهيلإ عرسأ له «.ةوقلا نم ةّرمو

 . داح ريغ (101562565) ضرملا نوكيف .«كلذ

 ضارمألا ىهتنم اهيف عرسي نيراحلا نيلصفلاو ءراحلا نسلا نإف ءلصفلاو نسلا نم ةّرمو

 ( (101563565) ضا رمألا ىهتنم ؤطبي و رابلا نيلصفلا و «ةدرابلا (1ءءاط) نانسألا ىفو (101563568)

 ظ 2 ةناذللا لاحم ةللذكو
 وهف الإو «داح (10156256) ضرملاف ءًاميظع [رتاوتم ًاعيوست ناك اذإ هنإف(©ن156) ضبنلا نمو

 ريصق ناك نإو «نامز ىلإ (001568565) ضرملاف «ةدملا ليوط ناك اذإ هنإف ضفانلا نمو ءداح ريغ

 2 .هسنج رصقأ وهف «ءةتبلا ضفان نكي مل اذإو ءةدح ىلإ (101563569) ضرملاف «ةدملا

 ةرمتسم تناك اذإ اهنإف «بئاونلا تاقوأ ةهج نم (1015632565) ضرملا تاقوأ فزّرعتت دقو

 ءدّيزتلا يف 01563569 ضرملاف «دايدزالا ىلإ ًاذخآ الضافت مّدقتي هنإف «ةلضافتم مّدقتلا ىلع
 سنج نم نوكي دقو «ديزتلا ىلع اهتاقوأ رخآ ىلإ يرجي ام (5©1015635) ضارمألا نم نأ كلذو

 نأ كشويف «ءلوضفلا تفقوو «مدقتلا دعب تفقو دق تناك نإو «ةبظاوملا سنج نمو ءّبغلا

 ةظفاحلاو طاطحنالا ىف (0015635658) ضرملاف « ترخأت نإو «ىهتنملا ىف (101568565) ضرملا نوكي

 اهل وفروا نفاخ ديا وت نق تنافر اللا لاح ف سر كال اك و وهدا ةلكولت ةذيعا وة قابل
 لاح نم فّرعتت دقو .هباشتت ملو تفلاخت امبرو ءاهرصقو اهلوط ىف اهتبون ديزت نمو ءاهناصقنو
 ةبونلا تناكو .(01350682) لاهسإ وأ (6556) قرع ءام ةبون ىف ضرع اذإ هنإف .تاغارفتسالا

 نذؤي (001563565) ضرملاو «ةوقلل ال ةرثكلل غارفتسالاف ءاهقوف أ ىلوألا دق لثم يف اهدعب يتلا

 .هانركذ ام ىلع جضنلا دضو «جضنلا ةهج نم فّرعتت دقو «لوطب

 رثك اذإ مث ءدّيزتلا لوأ وهف ام ةمامغ هيف (انماه) لوب وأ ءءام جضن عم ثفن رهظ اذإ :ًالثم
 ةمامغ وأ «ثفن نم ًاعيرس هفالخ وأ ءجضنلا رهظ اذإ ًاضيأو ىهتنملا وهف ءهدض وأ رهظو كلذ

 .ديعب ىهتنملا نأ ملعاف رخأت نإو «بيرق ىهتنملا نأ ملعاف

 «(©د15©) ضبنلا هيف طغضني يذلا تقولا وه ةبونلا تقو نإف «ةيئزجلا تاقوألا فّرعت امأو

 ةصاخ «(8>عصن(وه5) فارطألا دربتو «(8:«عسمناه5) فارطألا نول دمكيو انس تييلع بق و

 امبرو «(151680) ةرارحلا راشتناب هيف سحي يذلا تفولا ىلإ (105©) فنألاو ؛(222 نذألا فرط

 ءاخرتساو «(16 م08 ؟1عإ1]) تابسو «تاكرح ءاطيبإو ءمغو «لسكو ء«نول رّيغت ءادتبالا بحص

 (5010655) ةنيمتكلا نيب ((00115 125651288) ةريرعشقو «(5131610621) مالك لقث و «(18:610) نمج

 جالتخاو .«قيرلا (8108158) ناليس ضرع امبرو .ءيوق ضفان هيف هل ضرع امبرو .ءبلصلاو
 ءاضعأ دمت و 2 (52662©) ساطع ىف © نينذألا (11ط21105) نيبط و ء«(1 عمصم1ع5) نيغدصلا (1عونم2)

 هفصن ديزتلا تقوو «ءاهتنالا ىفو «ءادتبالا ىف فعضت «ةوقلا فعضت ام دشأو «ءندبلا (0:ع38)

 ةرارحلا رشتنتو ةعرسلا يفو ءمظعلاو ءروهظلا يف ادله ضبنلا ذخأي يذلا تقولا وه لوألا
 (81680 ةرارحلا هذه لازت ال يذلا تقولا وه ريخألا هفصنو «ءاوسلا ىلع ندبلا عيمج يف (8163



 5 تايّمحلا يف ىلك مالك : ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا

 ضارعألاو (51680 ةرارحلا هيف ىقبت يذلا تقولا وه ءاهتنالا تقوو ءدّيزتت ءاوتسالاب ةرشتنملا

 تقولا وه طاطحنالا تقوو ءأرتوتو ةعرس ٌدشأو ؛نوكي ام مظعأ (©ااد© ضبنلا نوكيو . اهلاحب

 «قرعي ندبلا هيف ذخأي يذلا مث « يوتسيو لدتعي (©د156©) ضبنلا ذخأيو ءناصقنلا هيف يدتبي يذلا

 «لبقأ دق ضيرملا ناكو :«طاطحنالاك لاح توملا دنع ضرعي ام ًاريثكو .عالقإلا ىلإ يدؤيو

 نأ تيأر اذإو «يوفقو مظع له (©116) ضبنلا لاح فّرعتي لب «كلذب لغتشي ال نأ تيفي

 (0داته ةريرعشق هيف ئدتبي لاوحألا رثكأ يف ّبغلا نأ لمأتف ٠ نقلا نم الكف كل تونقت

 «نخستلا يف ذخأيو ؛ (0010) دربلا لقيو ضفانلا نكسي مث « ضفانو (©0019) ري « 11215651112)

 ضرملا نأ ملعاو .علقي نأ ىلإ صقتني ذخأي مث فقي مث ءدّيزتي مث ءنُحستلا يوتسي مث

 «نامزلا هيلع نيعي دقو ءاهدربل امإو ءاهظلغل امإو «ةداملا ةرثكل امإ ءهتدم لوطت (101563565)

 . ''"(51ز5) دلجلا فاصحتساو «ةيزيرغلا (85680 ةرارحلا فعضو ءدرابلا دلبلاو

 مويلا (1عربعم) تايمح يف (0ءمعرول) ىلك مالك : : لصف

 ضرعلاب ةديحلااوأ «تاذلاب ةنخييملا ةيدابلا بابسألا يه موي ىمح فانصأ لك بتاعمأ نإ

 ماروألاو . (هنم) عاجوألا نمو «ةيناسفنلاو ةيندبلا تالاعفنالاو تالوانتملاو تايقالملا ةلمج نم

 ام زواجت نأ ىلإ ءاهدادتشاب اهبابسأ غلبي الو «ِدابب هببس سيل ام ددسلا نم اهنم نوكت دقو ةرهاظلا

 طالخألا (56762) تايّمح نم برض يف وأ «قدلا يف تعقوأ كلذ تزواج نإ اهنإف «حورلا لعشي

 تناك (56م5:9) ةنوفعلا ىلإ اهتكرح نإف «ةمداقتملا ًاريثك كّرحت دق «ةيدابلا بابسألا نإف هركذن

 نم الإ نوكي ال (8مطعسمععو] 167ءم) موي ىمح نأ معز نم سانلا نمو «(8مءانع 1676م ةنوفع تايّمح

 موي يف لوزت رمألا ردكأ ىف تايمحلا هذهو طلغ كلذو «(2معدسصو) حورلا زا ءندبلا بعت دعب

 ىنعمو «تلقتنا اهنأ اهرمأ نم ثدح ءردقلا كلذ تزواج نإف :مايأ ةثالث زواجت امّلقو ءدحاو

 ؛([1ةهماد5) طلخ وأ (80ل) ندب ىلإ (©هعدصت9) حورلا زواج (81680) ةرارحلا ثّبشت نأ لاقتنالا

 تناك ول « لكن رك ال أمات ًءاضقنا تضقناو 011 تل اهير ايناركد نم ىناتلا جرا ىلع

 ءادتبا كلذكو ءةفرعملا ةيعص (1:ءواصع0#) جالعلا ةلهس ىمحلا هذهو ءرخآ سنج - ىلإ تلقتنا دق

 نم اهيف هيلع ظلغ نأ اهب ًاررضت مهّدشأو :مويلا (6676:) تايّمح يف ًاعوقو سانلا عرسأو ءقدلا

 هيلع بلغأ بطرلا يذلا راحلا مث «ّبغلاو قدلا ىلإ ةعرسب ىّدأتيف «هيلع بلغأ سبايلا راحلا ناك

 نمو «رثكأ هيف سبايلا يذلا مث :رثكأ هيف راحلا يذلا مث «(5ءموزو) ةنوفعلا ىممح ىلإ ةعرسب ىذدأتيف

 بعت وأ «يناسفن بعت وأ ءرهس هنراقو عوج هل ضرع اذإ هنإف ةسباب 18و عارم غلاك

 كرادتي مل نإف ءام (©ناتو نهدعتسم) ة ةريرعشق عم (8ماطعمدعردل 16767) موي مح هيلإ تعرسأ «يندب

 . (8مءانع 1[عا”عم) ةنوفعلا ىمح هيلإ عرش «لاحلا يف معطيو

 : تامالعلا

 نم :لوقنف ىرخألا تايّمحلا نع اهل ةزيمملا مويلا تايّمحب ةيصاخلا تامالعلا امأ

 .ربكت الو حيقت راغص روثب وهو .فصحلاب دلجلا باصي نأ :فاصحتسا )١(



 م ع ا ا ا تايّمحلا يف يّلك مالك :ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا 0
 رثكأ يف ئدتبت ال اهنأ يهو ,طغاضتب ئدتبت الو ةمداقتملا بابسألا نم نوكت ال اهنأ اهصاوخ
 ضبن روؤغو .مونلاو 0 ىلإ ليمو .(8هأ) ةرارح روؤعغو ؛«فارطأ دربو ضفانب رمألا

 ( ©0115 118565128) ةريرعشق وأ .دربلاب هيبش اهئادتبا يف ضرع امبير لب هرغصو هفالتخاو ء(دلو«)
 ةردنلا يف ضرعي دفو . ةعرسب لوزتو ءيدر (0طز1726©) سوميك (173801055) راخب ببسب سخسو

 تدوم يندم هرب نيام ابيك ابا لضعلل ةيذؤملا ةرخبألا ةرثكل ضفان
 .ناركسلاو بعتملا (8003) نذب ةرارحك ابيط لب

 موي ىّمح هن | مكحاف انسح ضينلاو ءاجيضن لوألا مويلا يف (008) لوبلا ناك اذإو
 (8مطعمصع2#] موي ىمح يه ثيح نم هيف رّمغتي ال (اندتهع) ل وبلا نأل كلذ و (8 مطعم عمال 1876
 «ةقلعتم ةمامغ تناك امبرو «(11220هان:5) طلخ نول ىلإ لئام ريغ أاجيضن هلعف نوكيو «16967)
 امنإو «ًالدتعم نوكي هماوق نإف امل هنول لدتعي ال نأ قفتا اذإف «نوللا ةنسح ةيفاط تناك امبرو
 . (التفه6) لوبلا ريغت ببس نم هنراقي هنول ريغتي

 «ةوقو رتوت ىلإ نوكي ضبنلاو ءاهوحنو ةيبعتلا يف ركذنس امم ىمح كانه نكي مل نإو
 طلخ (8:هرمهعط) ةدعملا مف يف نوكي نأ الإو «ةفعضملا تالاعفنالا نع نوكي اميف الإ مظعو
 املق و «ىمحلا نع (2ن15©) ضبنلا رغصي امم رخآ انني وأ (©010) درب وأ 2 عذلي (1132001055)
 لل ل ول ا ا ا هنو اللا . فلتخي

 . كلذ وحنو ءاشحألا يف ديدشلا (10 188[5) عذللا وأ :ةيدشلا ببنعتلا

 وأ : ةففجم ةديدش سمش (5180) ةرارح وأ 0 لا
 هيف عرسي دقو « (185:60200) عارمتسا وأ مغ وأ ءرهس وأ .عوج وأ «فمجم ليدس عقل

 ةجاحلا نأل ةليلق ةعرسو «ةردنلا يف الإ يعيبطلا نم رثكأ عرسي الو --- ؤطبيو طاسبنالا
 اهيف (؟ةممانت5) راخبلا نإف ءدسافلا (؟؟2مهانتو) راخبلا جارخإ ىلإ ةجاحلا نم دشُأ هيف حولا ىلإ
 . هيلإ هسايقب ًافيخس لب لدتعملا ىلإ هسايقب ًادساف سيل

 اهعالقإ دعب دوعي ضبنلاو سفنتلا نم فرعتف «هضايقناو (©ل50» ضبنلا كيلع لكشأ اذإو |
 لوبلا ناك املك هنأ ةلمجلاب ملعاو «ةديج ةمالع هذهو «ندبلا كلذ يف هل ةيعيبطلا ةداعلا ىلإ
 هنإف «ةيموي نوكت ال نأ بجي مل نكي مل اذإو «ةيموي ىمحلا نأ ىلع لد ًاديج ضبنلاو (10:159)
 . ًاريغصو ًافيعضو افلتخم ضبنلاو ءًاغبصنم (انتف50 لوبلا اهيف نوكي ام ًاريثك

 اهدّيزت نوكيو أني ًانّيه اهؤادتبا نوكي نأ (8مط صعق 16962) موي ىمح اهنأ ىلع لدي امو
 ءدضلاب (58مءانء [6,67) ةنوفعلا ىّممحو ةديدش ضارعأ اهاهتنم بحصت الو « نيتعاس ىلع ديزي ال
 عاجوألا اهعم لقتو ةديدش 550 ةرارح ةروس الو ؛ةبعصلا ضارعألا اهيف ضرعت ال نأو
 اذهو ءاهعالقإ دعب امزال ًاتباث نكي مل ؛(©هنه) عجو وأ (21620ةعط6) عدص اهعم ناك اذإف «(2هنه)
 سيل يعيبطلا 075500 قرعلا هبشيو ةوادنبو قرعب نوكي اهعالقإ رثكأو :ةسوي اهنا ىلع لدي



 ١١ تايّمحلا يف يلك مالك :ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا

 امك .هردق يف يعيبطلا (؟6556]) قرعلا نم بيرق لب .ةيمكلا ىف طارفإلا ديدشب سيلو .ىطلخلا

 .. هتيهيك يف هنم بيرق وه

 نأ (8مطعمعنول 1ععم) موي ىمح هب برجي اممو «ةيموي ريغ ىمحلاف «ًاريثك اَقَرَع تنأو نإف

 ىّمح ىّمحلا نأ ملع «ةداتعملا ريغلا ةريرعشقلاك ثكملا هيف ثدحأ اذإف ماّمحلا اهبحاص لخدي

 يهف ءأئيش هلاح نم ريغي مل نإو «لاحلا يف مامحلا نم اهبحاص جرخأو « (8معانع [ءابع#) ةنوفع

 . (ظمطعسص عدلا [عل67) م وي ىمح

 : موي ىمح لاقتنا تامالع

 ملف هيلع بيبطلا أطخأف ٠ اهبحاص قدي نأ يضتقت تناك اذإ (8مطعمتع2] 1676) موي ىمح

 ىلإ ةيمحللا (8042) نادبألا ىفو «ةقرحملاو ٌقدلا ىلإ ةيرارملا (809:) نادبألا ىف تلقتنا ءهَّذْعي

 ىلإ جاتحت تناك اذإ كلذكو «ةنوفعلاب يتلا ىلإ تلقتنا امبرو .(5«موند) ةنوفع الب يتلا سخونوس
 يف ةسبتحملا طالخألا يف تلعتشا لعفي ملف ءمسجلا لخلختو (000:65) ماسملا حيتفت يف ةنوعم

 . نفعي امو ةوقب نخسي ام لاعتشا ندبلا

 م رخأ (269ء2) تايمح ىلإ (8مطعممعمول ؟بعم) موي ىمح لاقتنا تامالع

 نوكيو ءَقّرَعلاب ءاقن ريغ نم قَّرَع عم وأ «ةوادن وأ ءقَّرَع ريغ نم طحني نأ كلذ ليلد

 ىقبيو «ءيش (اناوو» ضبنلا يف ىقبي لب (©انا©» ضبنلا ءاقن ريغ نم ًارّسعتم ًالواطتم طاطحنالا
 وأ .طلخلا (ةموانع عبء ةنوفع ىمح ىلإ اهلاقتنا ىلع لذ هلك اذهو ناك نإ (11620ءطع) عادلا

 نارا قدلا ىلإ تلقتنا نإف «ةيقدلا ىلإ تلقتنا «ءاهكل لاطو ةديدش تابسألا تناك نإو ؛قدلا

 ءالتمالا ىلع دادزت اهلك (0+عهد) ءاضعألا ىف ةهباشتم ىمحلا كدارو اد ًاراخ نايرشلا سجم

 «رغصو «ةبالص عم ءاوتسالل اظفاح (ماناوم) نفيشلا تناوو «ازاج ماعطلا ذخأ دنعو .(10 610

 .مدلا (76762 تايّمح نم سنج ىلإ تلقتنا اذإو «ٌقدلا تامالع نم هلوقن ام رئاس تيأرو

 اذإو هجولا خفتناو «(1680 ةرارحلا دايدزاو (10 81) ءالتمالا تيأر «ةينفع ريغ سخونوس :ىّمسي

 ءرغصو «(©0156©) ضبنلا فلتخاو «رارعشقالا رهظ «(5مهانء 6062) ةنوفعلا تايّمح ىلإ تلقتنا

 (انتعنهو) لوبلا امأو . ضارعألا تّدتشاو «ةسباي ةعذال (1680 ةرارحلا تناكو «طغاضتلا رهظو

 ظ . جضن رهظي ال رثكألا يفو «ميدقلا نم حضن هيف يقب امبرف

 (0ءصمعتمل) ىلك ب رضب (8مطعتم عره] 1ةالعو) مم وب ىمح تاحلاعم يف : لصف

 ةعرس عم ًاديج ادع ود ان ههناذا كه درويلا بجي :ةيمرلا تانتحلا: تابعا ميدج

 هيف هفرتلا يف هل صخري مهضعب نكل فؤم ليلعلاو «ليلع مومحملا نأل «(018650 مضهلا

 (0دانك ةريرعشق وكشي نمو «ةريثك رارم مهنادبأ يف نيذلاو يعوجلاو «يّمغلاو «يبعتلا بحاصك

 ءالؤهو ذفنأ نوكيل بارش يف وأ «ءام يف سومغم ماعط مقلب للعيو ءادتبالا يف صك684)

 يدشلا 7 لئغ فيطلتلاب هيلع راشيو هيف هفرتلا عنمي مهضعبو «ىّمحلا ءادتبا يف ولو نوذغي
 ءاملاو «هانينثتسا نم الخ طاطحنالا ىلإ ةيذغتلا رخؤي نأ ىلوألاو ءيمرولاو «يفاصحتسالاو

 جالع لضفأ وهو ءاهفعض فاخي الف ةيوق ةوقلا نأل ءرمألا لوأ يف عنمي ال نأ بجي درابلا



 تايّمحلا يف يلك مالك :ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا ب

 وأ .«تذدتما دق ىمحلا تناك وأ فءاشحألا يف فعض كانه ناك نإ ركل :نيرويتلا يف (1 عودت عم )

 . هنم رثكت ال نأ ىلوألاف ةديب:قناك

 ضارغأل مويلا (66065) تايّمح يف مهتبون ءاضقنا دنع مهيلع هب ةروشملا رثكي مامحلاو
 يناث يف ديربتلا اهنمو 0©2(«2:عو) ماسملا ةلخلخو (218م0:6515) قيرعتلا اهنمو «بيطرتلا اهنم

 ددسلا بحاص مامحلا بْنجي نأ يغبني امنإو .(56م515) ةنوفعلا عوقو فاخي ثيح عنميو «لاحلا

 .رمألا رخآ يف الإ يمختلا كلذكو ًاينوفع ًاضرم ماّمحلا رّوث امبرف اهنم

 ممحي نأ بجي اق كلانهف 2( ز:5مءمو5:2) ةمختلا رادحناو «(201ع5) ماسملا 0 كِيَعو

 بجعي مويلا (1"ع/عم) تايمح باحصأ عيمجو ءًايقارتحا نوكي نأ الإ ممحي ال ماكزلا بحاصو

 فئاكتلاو فاصحتسالا بحاص الإ اوبحأ ام هئام يف لب .مامحلا ءاوه يف ثسللا اوليطي ال نأ

 ددس طقف ءالطو اًبص ناك اذإف خ خيرمتلا امأو قرعي ىتح ماّمحلا ءاوه يف ثبللا ليطي نأ هلف

 وأ ةرهاظ (8مدط05]0) ةل نع ةنئاك (8مطعمتء:ة] 12765) موي ىمح لك رخأ و (20:عو) ماسملا

 فداص نإو اهللح ةريثك (840ذ05[5©) ةبوطر فداص نإ مث اهحتف كلدلا اهبحاص مذق نإف ةنطاب

 الإ مهنم هيلإ جاتحي لف (812عن2ا10م) غارفتسالا امأو ندبلا ففج ةليلق (06هذوةد:ه) ةبوطر

 (8مطعسعر2] 1ءء) موي ىمح هب نمو (105062513) ةمختلا بحاصو يئالتمالا ددسلا «تكاض

 . ىلتمم هندبو ةيفاصحتسا

 ام اهنمو ةيندب لاوحأ ىلإ بسني ام اهنمو ةيناسفن لاوحأ ىلإ بسني ام اهنم مويلا تايم
 ةيركفلاو ةّيّمهلاو ةّيّمغلا اهنم ةيناسفنلا لاوحألا ىلإ ةبوسنملاو جراخ نم أرطت رومأ ىلإ بسني
 ام اهنم ةيندبلا لاوحألا ىلإ ةبوسنملاو ةّيبعتلاو ةّيعزفلاو ةّيحرفلاو ةّيمونلاو ةّيرهسلاو ةّيبضغلاو
 تاكرحو لافتا نوغ ىلإ بسنياماهنمو اهدادضأو تايردي لاعفأ يه رومأ ىلإ تيبستت

 ظ . اهدادضأو
 ىّمَُح اهنمو ةيغارفتسالاو ةيحارلاو ةّيبعتلا يه اهدادضأو باك رج يه رومأ ىلإ ةبوسنملاو

 ةيشطعلا اهنمو ةيعوجلا اهنمو ةّييشغ (5مطع76521 16765) موي ىمحو ةيعجو (8مطعمدع:2] 16065) موي

 ةبوسنملا امأو ةيفشقلا اهنمو ةّيمرولا اهنمو ةّيمختلا اهنمو ةّيددسلا اهنم لاعفألا ريغ ىلإ ةبوسنملاو
 ةيلاستغالاو ةيفاصحتسالاو ةّيدربلا لثمو سمشلا قارتحا ةيقارتحالا لثمف جراخ نم ارطت قيوما ىلإ
 . هجالعب اهنم اذحاو ادحاو ركذنلف

 ةيَمغ ىّمُح يف : لصف
 .ةيحور ىّمح معلا طرفل هيف اهنتاقتحاو «لخاد ىلإ (مهمعبصت#) حورلا ةكرح نم ضرعت دف

 نوكتو «سسبيلا ةبلغ ببسب «هتذحب ٌسحي هبحاص نأ ىتح هتدحو «(ان,ته0©) لوبلا ةيران اهتامالع
 نوكيو «روتفو نوكس عم لّلحتلل ةرئاغ (890 نيعلا نوكتو «ضومغ ىلإ (86© نيعلا ةكرح
 . ةبالص ىلإ لام امبرو ءفعضو ء«رغص ىلإ ضبنلاو «(3680 ةرارحلا رؤوغل ةرفصلا ىلإ هجولا



 ل تايّمحلا يف ىلك مالك :ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا

 : اهتاجالع

 هئاوه نود ماّمحلا ءام مامحتسالا يف هدصق رثكأ لعجيو «2'”نزبألا لوخد رثكي نأ بجي

 عضوتلو درابلا رطعلاو تاحّرفملاب لغتشيو ماّمحلا نم هل عفنأ نهدلا نإف كلذ دعب خيرمتلا رثكيو

ةبّيطلا هايملاو تاراصعلاو تاباعللا نم ةدّربم ةيلطأ هردص ىلع
  جوازملا ريثك ابارش اوقسيلو 

 . مهل (3/ءلنءامءعو) ءاودلا معن هنإف (1ءمجمع7)

 ةيمه (طمط عرس عدوا 1ع7عو) م وب ىمح يف : لصف

 ىَمُح يف ةعقوم ةنخسم حورلل ةفينع ةكرح ؟”برتعم وحب ءايتعذلا ةرثك نم ضرعت دق

 ؛للحتلل اهروؤغ عم (5:6) نيعلا ةكرح نأ ألإ «ةيمغلا ةمالع هبشت اهتامالع
 ا

 اهجالعو ءام قوهش هب ناك نإ فعض عم هيف نوكي لب « ءاضفخنم ًالماخ مانا ضبنلا نوكي الو

 . ةيمغلا (1ءونصع() جالع وحن

 هن دركف (8 مطعم عن2] 1عالع») م وب ىمح يف : لصف

 نيعلا ةكرح نأ الإ ةيّمغلاو «ةيّمهلا هبشت ىّمح ءرومألا يف ةركفلا ةرثك نم ضرعت دق

 ضبنلا نوكيو .رؤوغلا ىلإ ةلئام نوكتو «جورخ ىلإ الو «ضومغ ىلإ ال ةلدتعم نوكت (83©)

 ىلإ هجولا نوكيو دع ناك ةنوكرئام نثكأو «ضومغلاو «قوهشلا يف افلتخم (©ناد«)

 . ةيمهلا (1:عونصعمأ) جالع اهجالعو .ةرفصلا

 ةتيضغ (8 مطعم ءعرو] 12ع») م وب ىمح يف 07 : لصف

 ةطرتم رجم .«بضغلا لاح يف جراخ ىلإ ©مهن2) حورلا ةكرح طرفل ضرعت دق

 امب هيبش هجولا خافتناو ءٌرفصيف عزف هطلاخي نأ الإ هجولا رارمحا ةمالعلا . ىّمح حورلاب ثبشتتو

 نانيعلا نوكتو «باقرلا وه ةبقرلا ةظفل عمجو ةبقرألا باتكلا يف ةملكلا هذه تدرو يف خفتني

 دعر مهضعبل تضرع امبرو جراخ ىلإ (06ن52) حورلا ةكرح ةدشل نيتظحاج نيترّمحم (8)

 نوكيو صيصب ىندأ هلو هتذحب ٌسحي ًاداح رمحأ ءاملا نوكيو عابط فعضل وأ ٍطلخ ةكرحب

 .ارتاوتم اقهاش ائلتمم امخض (211©» ضبنلا

 : تاحلاعملا

 رظانملاو «بعللاو «بّيطلا عامسلاو «تاياكحلا نم تاحدفملاب مهلغشو مهنيكست وه

 نهدب انك ايو مهخّرمتو «(1630 ةرارحلا ريثك ريغ رتاف ءام يف ماّمحلا مهلاخدإو ( ةييجعلا

 الف ًالصأ بارشلا مهعنمو «بطريو :دربي امب مهتيذغتو ءراحلا ءاملا نم مهل قفوأ كلذف بيتك

 هيلإ مل ليس

 هب د رههسس (1:7016126121 1/65) م وب ىمح يف : لصف

 لقثو (رهبسلا مدقت اهتامالعو «(5مطعممءىل [ عال ع1) موي ىمح وفملا نم اضيأ ضرعت دق

 )١( ساحن نم ضوح :نزبألا .
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 حجبهت وع للحتلل (8ممماط2لمدهانك ه؟ طع ءزلع) نيعلا روؤغو ءاهحتمي داكي الف (8ز:6ءآن0) نافجألا
 مدعل ([تدتص6) لوبلا (1تنط1019) ةرودكو (7ةمها15) راخبلا ةرثكلو «ءاذغلا داسفل (85ز:ءان4) نفجلا
 هخافتناو «(1218650) مضهلا ءوسل هجولا ةرفصو «(2اد15©) ضبنلا فعضو «(101865) مضهلا
 . ةييضغلل امك (829851م6195) ةرمح عم سيل هنكل «(001865) مضهلا ءوسو ؛ جيهتلل

 ظ ها : جالعلا

 مامحلاو «بطريو ءدّربي امب (11620) سأرلا ليطنتو .ميونتلاو «نيكستلاو عيدوتلا اهجالع
 نم بارشلاو «ةبطرملا (ةنهنء50 تاخورملاو «(0طا>26© سوميكلا ةديجلا ةيذغألاو «بطرلا

 ظ . (13عدلهعطع) عادص نوكي نأ الإ قوت الب هنوقسي مهل ءايشألا عفنأ ١

 ةتحا رو هتيم ون (8مطعسمعر2] ؟ءالعت) موي ىمح يف : لصف

 لاط اذإف ةكرحلاو .«ةظقيلاب ةراح (12موانت5) تاراخب اهنع للحتت دف (”هءانست#) حو ولا هنإ
 .هاّمحو (©هءانت>8) حورلا نخست اهنم ضرعو «لّلحتت مل «ةحارلاو مونلا

 : ةمالعلا

 فالخ عقوو «ةداعلا يف نكي مل ام ًاصوصخو «ةريثكلا ةحارلاو ؛مونلا قويس اهيلع لدي
 . (مدا5و) ضبنلا نم يراخب (10 811) ءالتما هيلع لديو ةداعلا

 ظ : جالعلا

 ةلقو ءراحلا ءاملاب لدتعملا لاستغالاو «مامحلا ءاوه يف (10132م8076515) قي رعتلا اهجالع
 .اوبرشي نأ بجي الو «ةلدتعملا ةضايرلاو ءبطريو ءدّربي ام ىلإ هتلامإو «ءاذغلا

 ظ ةتح رف (8 مط عوص عزت 1عالع) م وب ىمح يف ١ لصف

 نم ةبيرق (اهتامالعو) «بضغلا نم ضرعي ام لثم ىّمحلا طرفملا حرفلا نم ضرعت دف
 نوكيو «نابضغلا ةنخس ريغ «ناحرفلا ةنخس اهتتخس نوكت (58©) نيعلا نأ الإ «ةيبضغلا تامالع
 . لقأ (©داو©» ضبنلا يف رتاوتلا

 : جالعلا

 . كلذ نايب نم انغرف دقو «ةيبضغلا (1:عدص681) جالع نم بيرق اهجالع

 ةّيعزف (8مط عرس علل 1ءالع#) م وب ىمح يف : لصف ْ

 ةبسن نإف ملا نم ضرعي ام ليبس ىلع (8مطعممعر2] 1ال65) موي ىمح عزفلا نم ضرعت دف

 «جراخ ىلإ بضغلاو «لخاد ىلإ عزفلا ةكرح نأ ةهج نم حرفلا ىلإ بضغلا ةبسن ممغلا ىلإ عزفلا
 . جيردتب نارخالاو ةعفد نوكيو

 : ةمالعلا

 (8ر0) نيعلا ةنخسو ءّدشأ (©ن150 ضبنلا يف فالتخالا نأ الإ ؛ةّيمغلا ةمالع نم ةبيرق
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 : جالعلا

 «رئاشبلاب ىتؤيو .فوخلا نمؤي نأ بجيو «ةّيمغلا (76052650) جالع نم اهجالع برقي

 .هل عفان بارشلاو

 ةترعت (8ظمطعمعرول 1عالعم) م وب ىمح يف 7 : لصف

 رثكأو ةنانتالابةزاض تش رقت تعب ماموستا عورلا نيكس ىف لاب دفا وسما نإ

 . ةيناسفنلاو «ةيناويحلا ىلع وه هلمحو هترضم

 : تامالعلا

 ءايعإ سمو و ءاهريغ ىلع (لهنها) لصافملا ةنوخس ةدايزو «بعتلا مدقت ةّيبعتلا تامالع

 ٌرح هيف نكي ملو ًالدتعم بعتلا ناك نإ «ةوادن اهرخآ يف تضرع امبرو «ندبلا يف سبيو

 هعبت امبرو قّرعتلاو ءيَدَتَتلا لق ًاطرفم بعتلا ناك نإو «قرعلل عنام (©010) درب وأ « ففجم

 ةبالص ىلإ لام امبرو ءافيعض ًاريغص هضبن نوكيو ء(آهنه8) ةئرلا ةكراشمب سباي (00ن5) لاعس

 . للحتلا ببسب ًاقيقر «ةكرحلا ببسب ًاراح ًاداح رفصأ لوبلاو

 : جالعلا

 :(00100) لصافملا ىلع ًاصوصخ هدعب خيرمتلاو نزبألاو ءمامحتسالا وأ ةحارلا مهجالع

 موحل سنج نم هنومضهي ام رادقم بطرملا (001700) سوميكلا نسحلا ماعطلا نم لوانتلاو

 اومضهي نأ اوعقوتي نأ بجي الف ةفيعض مهتوق نألو «يضارضرلا كمسلاو .ءادجلاو ؛ حيرارفلا

 .هانركذ ام لثم ًاريثك هليلق وذغي امب اوذتغا نإ كلذلو هنود لب .ةحصلا لاح يف هنومضهي ام

 ءايعإلا بحاص نأ مهضعب معزو ءًاديج ناك كويدلا يصخو «تشربمينلا ضيبلا ة ةرفص لثمو

 «ةبطرلا هكاوفلا نم اولوانتي نأ بجيو «باوص كلذ سيلو «هريغ نم رثكأ هريبدت فطلي نأ بجي

 اونوكي مل نإو .هوحنو بالجلاو ؛ نيداتعم اوناك نإ (7:م«0) جازملا ريثكلا بارشلا اوبرشيو

 مهلصافمو مهءاضعأ بطريل نهدلاب مهريغ خيرمت نم رثكأ , مهخيرمت نوكي نأ بجيو . نيداتعم

 ا و

 اهلك (ةهذه0 لصافملاو ,ءبلصلا زرخو «قنعلاو «61624) سأرلا ًاصوصخو ندبلا هخيرمت معي

 ىلإ جاتحا نإو مهسلجمو «مهبايث رطعتو مهشرفم أطوي نأ بجيو «مامحتسالا دعب ًاصوصخو
 . هباب يف مسر ام عيمج اودواع ءام ةيقبل ماّمحلا ةدواعم

 ةيغا رفتسا (طمطعسعرمول 1عالع») م وبي ىمح يف : لصف

 «ةطرفم حورلل ةكرح (0135062) لاهسإلا دنع طالخألا بارطضا نم ضرعت دق هنإ

 عبتي دقو ,نُحسي امب ةلّهسملا ةيودألاب هلعفي دقو «هعبتي يذلا ءايعإلا هرثكأو ىّمح اهيف لعشت
 . ةيرارم ةيناخد اهترويص ىلإ اهتيومدو ءةرخبألا (066هذوؤان:©) ةبوطر نم ليزي امب دصفلا

 : جالعلا

 يرقي امب ليلعلا ىَّذغي نأو .هباربأ يف مولعم وه امب ةعيبطلا سبح يف فطلتي نأ بجي
 ىلع لعجتو «(10 0081200 ضباوق هيف تلعج دقو «بطريو دّربي امب مضهي ام ءرادقم رثكأ
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 لّلحيو «ىّخري رتاف لك نإف «ةرّيفم ريغ ةنخسم ةمّوقملا تالوطنلاو تاداّمضلا (5:هصهعط) ةدعملا
 ىتح رصعيو «بّيطم هنم دربأ نهد وأ . نيدرانلا نهد ىف ةسومغم ةفوص ةلمجلا هذه نمو ةوقلا

 . دّربي ام دبكلاو (81635) بلقلا ىلع لعجيو ,نهدلا رثأ هقرافي

 ةتعج وي (8مطعممعر2] 1ع767) م وب ىمح يف .: لصف

 . ىمح لعتشت ىتح (©86ا0512) حورلا 0 دق (2هنم) عجولا نإ

 : اهتامالع

 وأ «(هز80 لصافملا ءنسلا وأ (82:) نذألا وأ ءنيعلاو «(1620) سأرلا يف عجولا
 (مهنم) عاج وأ نم كلذ ريغ وأ «61165) ريساوبلاو .(0هان© جنلوقلاو .(5«امعسنانعو) فا رطألا
 . (©بمصبصعس]ند) ليمامدلا

 : جالعلا

 بارشلا يقس نم فيخ نإو «ةيبعتلا جالعب جلاعي مث «هباب يف بجي امب عجولا ريبدت
 ظ .قسي مل (©هأ5) عجولا نم ةكرح
 ةييشغ (15م672653] 16765) موي ىمح يف : لصف

 «ىمح بلقنت ةنوخس (©هءان22) حورلا تاكرح بارطضال هيلع ىشغي نمل ضرعت دق

 . ةيقب (5/56088) يشغلا يف رطخلا لاوز دعب اهنم تيقب امبرو
 : ةمالعلا

 نع ةجراخلا ىرخألا تايمحلا تامالع ريغ نم ةوقلا طوقسو «(2602]5©) ىشغعلا ةبراقم

 امنيح لطبتو طقست ةراتف «لاوحألا فلتخم اهيف (©0156) ضبنلا نوكيو ةمويلا ([عبعم) تايمح

 (©ن15ه) ضبن هبشتو «(51630) ةرارحلا ءاليتسا دنع رهظتو عرست ةراتو .(©010) دربلا يلغي

 . ةيرود عم هتبالص يف فشخملا لوبذلا باحصأ

 : جالعلا

 ةنسح «(101865[) مضهلا ةعيرس ةيذغأ ماعطإو (5892عمم6) يشغلا (1 عوام عه جالع اهجالع

 اذإف «ىّمحلا نم لابت ملو .تلعف ًابارش هيقست نأ تجتحا نإو تملع امم ؛(©اتت© سوميكلا
 ديربتلا نم نوناقلا وه امب جلوع ةيلوبذلاب ةهيبشلا ىّمحلا تيقبو 5750056(2) يشغلا نم صلخت

 . بيطرتلاو .

 ةبع وج (8مطعممع؟21 1ع767) م وب ىمح يف 0 لصف

 هضبن نوكيو ىمحلا دلوتف ءءاذغلا دجي مل اذإ ءندبلا يف (112م0105) تاراخبلا دتحت دق

 ظ . ةبالص ىلإ لام امبرو ءاريغص اميعض
 : جالعلا

 ةيذغألا هدعبو «لوقبلا عم ريعشلا كشك نم ذختم وسح لثمف ىّمحلا يف امأ ماعطإلا ظ
 نهد لثمب هندب بطريو ءهيف سلجيو «ريثك رتاف ءام هسأر ىلع ٌبصيو .مّممحيو «ةيؤقملا ةديجلا
 . عرقلاو .درولاو . جسفنبلا



 ١ تايّمحلا يف يلك مالك :ةعبسلا نونفلا نم لوألا نفلا /عبارلا باتكلا

 ةيشطع (طمطعسمدعمول 1ءالعع) م وبي ىمح يف : لصف

 (5620) ةرارح ءاملا نم هب نكست ام نادقفل ثدحت نأب ىلوأ يهو ةيعوجلا نم ةبيرق هذه

 . ةرخبألا يف ةيوق

 : جالعلا

 نإف نزبألاب ندبلا بيطرتو «نامرلا ءام ًاصوصخو «ةدرابلا هكاوفلا هايمو «درابلا ءاملا يقس

 . لعف درابلا ءاملاب مامحتسالا هنكمأ

 :ةئددس (8مطعمععول !عبع») 1 وب ىمح يف 07 : لصف

 ةريلو + راومغا ةرثك و:ةلاسكعا ةلقؤ «هفشقل (5انم) دلجلا (20:عو) ماسم يف نوكت دق ددسلا

 .ءاهيقاوسو «(965561) قورعلا فيل ىف نوكت دقو « سمش قارحإلو .ةضبقم هايمب لاستغالو

 ء«فنصلا اذه ىلإ راشي امنإف ةيددس 0000 !6761) موي ىمح ليق اذإو ءاهيراجمو اهتاهوفو

 راخب عمتجيو سفنتلا مدعيو «ناقتحالاو (10 811 ءالتمالا رثكيو ءلّلحتلا للقي نأ ضرعي هنإف

 فعضأ يف اهلاعتشا ماد امف .ةطرفم (51620) ةرارح ثدحيف «لّلحتي ال راح ريثك (7ةمهاسو)

 ناك .مدلا يف تلعتشا نإف (8مطعمءعول 1676) موي ىمح تناك (هعان2) حورلا وهو مارجألا

 طالخألا (106 تايمح ةلمج نم نوكي يذلا وهو هركذنسو « سخونوس نم روهشملا برضلا

 . ةنوخسلاو «نايلغلاو «لاعتشالل لب «ةنوفعلل سيل

 لا لفعبا ؟نسفتعلا مدعو «(8مدطه]انك) ةديحلا اهبجوت (56«م515) ةنوفع ىلإ كلذ ىدأ نإف

 طالخألا ةرثك نم نوكي نأ امإ (8مطمانو) ةذسلا هذه لثمو «(5مءانء [ءالء) ةنوفعلا تايمح

 يف (8م6هاانو) ةدذسلا بابسأ نم ءيش عوقول امإو ءاهتجوزل نم امإو ءاهظلغ نم امإو مدلاو

 امم كلذ ريغ وأ « ءيش تاناوأ .طغضي مرو وأ « ضبقي (00194) درب : لثم ىرجملا يف ال ةلآلا

 .هركذتت نأ كيلع

 ريثك اهيف ندبلا نأل «قّدلا ىلإ لقتنت امّلق «مويلا (58066) تايّمح نيب نم ىّمحلا هذهو

 «([30©816 ةرارح موزلو ؛([مكئاةصصصة(008) باهتلاو . شطع اهيف نوكي اضيأ ىمحلا هذهو ء«ةداملا

 (5هب6©) تايّمح نم هبشلا ةبيرق قّرفتلا ةبعص ىّمحلا هذهو محلا ةيرانلا نيب ةطسوتم ةروراقو

 «ةيوق ةريثك (85طه105) ةذسلا تناك نإ هدعب امف «ثلاثلا ىلإ ىقبت دق ىمحلا هذهو «ءطالخألا

 هذهو ءأطخ عقي مل نإ اهعالقإ عرسأ 0 تكرر هاج مالا مدعو ةيفئاكتب ةبسيلو

 ةلعلا يه يتلا (8مطهاسو) ةذسلا تابثل دواعتو ضرعتت دق مويلا (1كبعم) تايمح نيب نم ىمحلا

 ءرارعشقالاو «(0010) دربلا ىلإ لقتنت ام ًاريثك ىّمحلا هذهو «بئاون اهل نأك نوكيف «(08105©)

 ءرسيألا ندبلا بناج يف دصفلا دعب ًاعجو تثدحأ اذإ ةيدسلاو «ةينوفع تراص دق اهنأ ىلع ٌلديف

 . (ههنم) عجولا مادو ىمحلا تنكس اذإ اميس ال دصفلا ةداعإ نم ذب نكي مل

 : تامالعلا

 ءطاطحنالا ةليوط تناكو ءداب بيس نع ال (8مطعمععول 1ءالعع) موي ىمح تضرع اذإ

 كسدح دكؤتو «ةواذن (593ءانه(15) عارفتسا الي تطحنا اذإ اصوصخو ةّيددس اهنأ سدحاف

 "م ”ج بطلا يف نوناقلا



 16111111 لاا مااا را تايّمحلا يف ىلك مالك :ةعبسلا نونفلا نم لوألا نفلا /عبارلا باتكلا 16
 ةظيلغ وأ ءهل ةدّلوملاو (81009) مدلا ةريثكلا (809) نادبألا يفو .(108) ءالتمالا تامالع
 هيلع تلد ءاهتجوزلو طالخألا ظلغ ببسب هيف ددسلا تناك نإ امأ اهنيب قّرفيو ءاهتجزل طالخألا
 ةرمحو دّدمتو «ندبلا نم (5120دل©006) خافتنا كانه نكي ملو ءامهل ةمولعملا تامالعلا
 تامالع تناك (160 ة]1) ءالتمالا هيف ببسلا ناك امو .ةرثكلا تامالع ةلمجلابو «(8251مع]138)
 1121 م50ع) خافتنالا و «(/ع5560) قورعلا روردو .ءهجولا (5295156138) ةرمح نم 010 61!) ءالتمالا

 مل نإو ءًاريغص (©د1:©) ضبنلا ناك ددسلا تطرفأ نإو «ندبلا يف ةرهاظ كلذ ريغو دّدمتلاو
 . (مدل569) ضبنلا رغصي نأ بجي مل طرفت

 ظ ظ ] : جالعلا

 غارفتسالاو دصفلا ىلإ ردابت نأ بجيف ءءالتمالاو طالخألا ةرثك ببسلا ناك نإ
 نوكت نأ الإ قفوأ فقوتلاف مح اذإو ءريخ وهف دعب محي ملو دصفي مل نإو ((812ان2402)
 دصفلا رخؤت نأ بجي الف دب نكي مل نإف اهنيب طلخيو .طالخألا يرجي دق دصفلا نإف «ةرورض

 غارفتسالا لبق ردابت الو ءيراجملا يقنيو ددسلا حتفي امب لغتشي مث (18073ع126400) غارفتسالاو ظ
 ىلإ ةعفد طالخألا تاذجتال ابشن راض امبر كلذ نإف يراجملا ةيقنتو حيتفتلا ىلإ (18072ه12408)
 تناك نإ ددسلا يف تداز امبرو ةريثك راطخأ هيف امم كلذو ءاهيف '"'”جوجللاو يراجملا ضعب
 . ةقيض اهتقلخ يف ذفانملا تناك نإ ةصاخو «ةظيلغ

 ةلعافلا ةيناخدلا لوضفلا جرخُي دق (8:هداد208) غارفتسالاو ًاضيأ دصفلا نأ ىلع
 تغلاب اذإ افزع ,(5ءموأو) ةنوفعلا ىلإ نتعتنأ عنميو ىمحلا هذه اهناقتحابو «((0805©)

 . (892026) يشغلا تبراقو

 اميرف ءاهتجوزلو اهظلغ نع ةثداح اهنأو ددسلاب تسسحأ لب طالخألا ةرثكب سحت مل نإو
 يلاوجلاب وه حيتفتلاو . حيتفتلا ىلإ تجتحا لب «(873601283ه) غارفتساو دصف لضف ىلإ جتحت مل
 يف عجري نأ نكمي سيلف ىّمح (هدددو0) ةلعلا تناك املو «(04601هأ565) ةي رودألاو ةيذغألا نم
 ءام نمو «يروزبلا نيبجنكسلا ىلإ جذاسلا نيبجنكسلا نيب ام لب ؛ةراحلا يلاوجلا ىلإ حيتفتلا
 ركسلاو «ريعشلا كشك :لثم ةجوزل هيف سيلو لسغ هيف امم ءاذغلاو «جنايزارلا ءام ىلإ ابدنهلا
 .ريعشلا كشكب طلخي نأب سأب الف ءالجو حيتفت هيفف ءءاذغلا نم بيرق هنأ عم

 تصقن له هانركذ ام لثمب تحتفو «هغارفتسا بجو نإ تغرفتسا اذإ رظنت نأ بجي مث
 لوبلا ىلإ ترظنو «ىلوألا نع ةيناثلا اهتبون تفعض بونت دق تناك نإ لهو «,تنهوو ىممحلا
 .(ةءمهنو) ةنوفع ىلع لدي ال هتدجوف ©0150 ضبنلا يفو «ءجضنلا ميدع سيل هتدجوف (تم)
 يخارت تقو ماّمحلا يف ةبونلا دعب ثلاثلا مويلا يف ليلعلا تلخدأو «ريبذتلا اذه ىلع تررمتسا
 قيقد نيب ام لثم لدتعم ءالج اهيف ءايشأب هتكلدو هتخّرمو تاعاس سمخ ىلإ تناك نإ ةرظتنملا ةبونلا
 .ءاملاو «لسعلا نم ءيشب نوجعملا دنوارزلاو نسوسلا لصأ قيقدو «ةنسركلا قيقد ىلإ القابلا

 . جولولا : جوجللا 22320(



 1 تايّمحلا يف يلك مالك :ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا

 هعبط نم ريغي ماّمحلا نأ سدح نإو «قروبلا ةوغرف كلذ نم ىوقأ ىلع ترسج نإو

 نم تسيل (115]82060) ةديسلا ةذه نإف «(8ا© نيع ةفرط هيف ثبلي مل ةريرعشقك ثدحيو ءائيش

 نمأ دعب الإ ابارش الو ًاماعط برقي نأ بجي الف , مادحلا نبا ع اذإف مامحلا اهحتفي ام سنج

 قيقرلا ريعشلا ءام : لثم حيتفت هيف ام يقس ٌرضي ملو ًائيش معطي نأ لاحلا بجوأ نإف . ةبونلا نم

 نإ اناث ةحمحتف ةيوثلا هدواعت مل نإف « سفرك عم ًاخوبطم خبطلا ريثكلا ريعشلا ليلقلا «ءاملا ريثكلا

 ةحصب قثف : دبع (آن2مع) لوبلا ناكو ىلوألا ةبونلا نم ةصقأن تبان نإو .هذغاو كلذ ىهتشا

 ةيونلا تءاج نإو «هذغاو تجلاع ام لثمب اهعالقإ دعب هجلاعو ىءددسلا ةلقو (1 ءواطصسعم) جالعلا

 جالع جالعلاو .نفعلا ىلإ ةلعلاف بجي امك سيل لوبلاو كلذ نم ىوقأ وأ 2ةناك انهك

 كلذ ملعت امبسح نفعلا (1:ءةنصعه)

 يس عتاوا عرولا بهتلتو لا ةرارح 0 در ةاكبأ معلا نم ثدحي دق

 مه ءاهل نانا سانلا لقأو 0-55 553 ءاشجلا اهيف لقيو ةيناخد ةرخبأ ركن

 امدعب مامحتسالاو «سمشتلاو ةكرحلاو ةضايرلا يف (10إل5م62512) ةمختلا لعب نوحي ا

 عجو مهنادبأب ناك اذإ ارو ةيناخدلا (73مهان25) تاراخبلا مهيف رثكتف ءاذه نم مهل ضرع

 . مهئاشحأ يف اضوضختو 2 (10 وةاتطوع) عذلو (طونم)

 5 نإو ءىّمح دلوع نأ قفتت -7املقف «ضماحلا (80012108) ءاشجلا ةدام نع امأو

 ةمختلا ريغ ببسل هنأ ضماحلا (20ع430ه) ءاشجلا عم دلوتملا نظيو دلوتت نل لب «ةفيعض تناك

 لضعلا صاقتنال مهام تلازو..«ًادج اوعفتنا مهعئابط تقلطنا اذإ ءالؤهو «(12المءم513)

 نمو قلطتست نمو ء«مهنم هتعيبط سبتحت نم (0601[163) جالع فلتخيو . يناخدلا (385015)

 لاهسإلا هيلع يوق دصتفا مث .ةثالث نيسلجم هتعيبط تنالو (0ا5مءمو12) ةمخت نم مح

 ىّمح ضارعأ هبشتو (1ةهعادع) ناسللا داوسو «ناقفخلا هيلع لدي ايدك راص اميرو «(طئوسطمعه)

 نوكيو ءادج هجولاو (86©) نانيعلا ٌرمحيف ةقبطملا ىّمحلا ضارعأ «ةيمويلا (10هل)) ءالتمالا

 نت ىقبت ام رثكأ مت 7 «ةروراقلا رمحتو عرسيو (طانلوع) ضبنلا مظعيو « ديدش (11131331336102) 00

 نوكت كلذ عمو يدر ةعبرأ راودأب ىت 0 (آ)ن5مءمؤ:2) ةمختلا ىّمح نأ ملعاو . مايأ ةئ

 0 نوكي هضبن نكلو «(8مطعت 6531 16976) موي ىمح

 : تامالعلا

 (200[1116ه) ءاشجلا ريغت اذإف «ةيناخد وأ ةض ومح ىلإ (80180002) ءاشجلا رّئغت اهتامالع

 ناك ءًارهس (5مءمو:2) ةمختلا ببس اذإو «يئام جضنلا ميدع ءالؤه لوبو دربلاب نذآ ةحصلا ىلإ

 .(6:2109) لقث مهنافجأ يفو . جّيهت مههوجو يف
 : جالعلا

 نوكت نأ امإو «ةقلطنم ريغ هتعيبط نوكت نأ امإ ولخي ال «(25مءمو:8) ةمختلا هذه بحاص



 تايّمحلا يف ىّلك مالك :ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا 0

 ماعطلا نم ءيش ناك نإو ءاهقلطي نأ يرحلابف .ةقلطنم ريغ هتعيبط تناك نإف ةقلطنم هتعيبط
 2 (6:2107) لقثلا دجي نيأ رظنيو ء.هقلطي مث هئيقي نأ بجيف 2 (5[ه2361) ةدعملا يف ًايقاب لقثلاو

 طحيل وأ لهسيل قوف نم برشت ءايشأب وأ .تالومحلاو نقحلاب هغارفتسا بوصألا له فرعيف
 ناك نإ تجتحا امبرف «(2168000) ءاشجلا لاح كلذ عيمج نم باوصلا ىلع لذنو ؛ مضهيل وأ

 يلفالفلا لمعتسيو «ىمحلا ىلإ تفتلي ال نأ (/هددنا) يقلا رذعتيو «قوف نم افقاو ماعطلا

 (12هانتعال) تالوطنلا لمعتسيو «هنم فعضأ وه اه مدعم وأ «(018ععوا) مضهلا عم طحيو ردحيل

 . قالطإلا باب يف ةفورعملا ةقلطملاو :(21851 مضهلا باب يف ةفورعملا ةمضاهلا ةدمضألاو

 ههبش ىقبي ال ىتح هيلع عاجيو لومحب ناعي نأ امإو ءهسفنب جرخي نأ امإف ردحنا اذإف
 . ديجلا (121عع#5 مضهلا عيرسلا فيفخلا ءاذغلا لوانتي مث (395م6م513) ةمختلا نالطب يف

 يئالتمالا نم فيفخلا يف ةنؤملا يفكي امم عوجلاو .مونلا ىلإ عزفلاو .(0طز0©) سوميكلا

 ناك نإف ءدسف يذلا ءيشلا وه غرفتسي يذلا ءيشلا له ترظن «ةقلطنم ةعيبطلا تناك نإف
 هّذغو ؛ماّمحلا ٍذئنيح هلخدأو «ةبونلا طاطحنا رظتناو «هرخآ نع هغرفتسي ىتح سبحي الف كلذ
 يتلا ءايشألاب هتدعم ّوقو ءهّذغ لب ماّمحلا هلخدت الف «ةوقلاب فحجي طارفإ كانه نوكي نأ الإ

 . ةيلاهسإلا باب يف اهضعب كل مسرو ءاهملعت

 را د «نيتنسفألا ةوق هيف تيز يف سومغم فوص كلذ نمو .

 تلمعتسا ءدسف ام سنج ريغ نم جرخي ام تدجوو قالطنالا ماد نإو .«نهدلا لج هقّرافو رصع

 نيدرانلا نهد ىف ًاضيأ سيلو ىكطصملا نهدو «ةفصلا هذه ىلع ّيرطلا رتافلا لجرفسلا نهد
 . مهنوطب ىلع اهدش لاحلا لمتحي مل اذإ ًاصوصخو «تايطوريق اهانلمعتسا امبرو ؛هل ةداضم

 «ةضيهلا ىف ةروكذملا (21351655) ةدمضألا نم هذه نم ىوقأ ةدمضأ ىلإ انجتحا امبرو

 مف ريدلا ضخ هيفط عمو همز 18 فكي اع هوددكوت اهل كيس نإ مكاوتلا ا هيقستو
 تيعاعقتا نر ود + ةيشناقلا هيوعرلاو تازاضيلاو هكا رفلا نم ىتف هيلع مدقي و يضاريشرلا كامبتلاو
 هيلع لمعتسي نأب سأب نكي مل تغرف اذإو «تايلجرفسلاب ًاصوصخو تملع امب اهتكّرح هتوهش
 ىمحلا لاوز دعب كلذو ددسلا حتفيو .(8:هصقعط) ةدعملا يّوقيو مضهي امم ًايوق ًانشراوج

 ءريعشلا ءام هاقسي ام ىلوأو لمعتسيف «طحني ىتح هيف لمعتسي ال نأ هليبس دصفلاو «ضارعألاو
 لعجي ال روفاكلا صارقأو ءهمومشمو هعجضم دربيو «ليلق زولو «عرقب ةّيمرصح لثم ءاذغلاو
 (/هدوءا) قورع ىف (856230 ةرارح نع داوسلا نأ نظتف (1ةمهانع) ناسللا هدير كلل سيدال ريو اهي

 . ةّداحلا (121562565) ضارمألا و ماسربلا باحصأ يف نوكي امك :«(1ةمعدع) ناسللا

 ةيم رو (8مطعسم ع1 1ع9761) م وب ىمح ىف : لصف

 تايمح دذع نم فيسلاو قد اهبحص اميرو ةينومع نوكت ءةنطابلا ماروألل ةعباتلا تايمحلا'

 ءاضعألا ىف عقت يتلا (45:ه6559 تاجارخلاو «ليمامدلاك ةرهاظلا مار وألا امأو ءمويلا (5676

 دبكلا لوضف نع ةيبرألا يف عقت يتلا لثم ةوخر ىمست يتلا موحللا يفو ةيددغلا (06838)
 اهنإف ء(8هنم) غامدلا لوضف نع (88) نذألا تحتو (18163:0 بلقلا لوضف نع طبإلاو ء(1106)



 ١" تايّمحلا يف يلك مالك : ةعبسلا نونفلا نم لوألا نفلا /عبارلا باتكلا

 ىتح_ (863:) بلقلا ىلإ اهنم ىذأتي يذلا نوكي نأ امإ ولخي الو «(5676:) تايّمح اهعبتت دق

 تايمح سنج نم يهف اهدحو ةنوخس تناك نإف (50مونو) ةنوفع عم وأ ءاهذحو ةنوخس هيمحي

 ماروألا (1"عيعم) تايمح سنج نم يهف (5ءمتاك) ة ةنوفع عم ةنوخس تناك نإو .مويلا (1”ععم)

 . ةنطابلا

 (0150) برجو حورق نم ةيداب ابابسأ عبتت «ماروأل ةعبات تايّمحلا هذه نم ضرعي ام رثكأو

 ةوخرلا ؛ موحللا دنع اهقيرط يف سبتحتف .داوملا اهيلإ عفدنت تاطقسو تابرضو «(5هنه) عاجوأو

 ظ ماروأل ةعبات تايمحلا هذه نم ضرعي ام رثكأو (١ 8مطغعس عقل (عالعم) موي ىمح سنج نم ىيهف

 اهل ةعباتلا تايّمحلا نوكت ام ثكأو ؛ةينوفع يهف تفلس ددسو تاءالتما : لثم ةمداقتم اهبابسأ

 تايّمحلا تناك اذإ ةينوفع ن كت ام رثكأو ًالوصأ ماروألاو «ةعبات تايّمحلا تناك اذإ .ةيموي

 ناك ام «ةثيبخ تايمحلا هذه يمسي (طارقبو» فالخلاب نوكي دق هنأ ىلع ةعبات ماروألاو ًالوصأ

 .اهوحنو ةرمحلل ًاعبت ضرعت دقو «ةيومدلا ماروألا عبتت هذه رثكأو «ةيموي ريغو ةيموي اهنم

 : تامالعلا

 ىلع امهيف ًادئاز ًاخفتنم رمحأ هجولا نوكي نأو اهيلع ماروألا مّدقت نم انركذ ام اهتامالع

 هذه لاغمأ ّنأل اهتريثك تناك نإو «(8680 ةرارحلا (10 ةانهو) عذل ةديدش نوكت الو ءةحصلا لاح

 اهيقعتت تايمحلا هذهو (8و:51م6135) ةرمحلا عبتت :ت (7606 تايّمح نأ الإ مهللا «ةيومد ماروألا

 نوكيو «ةرارحلاو ءالتمالل ا رتاوتم ذظ59 ل صضبنلا نوكيو :ددبلا نع رثنت ةواذن

 . حورقلاو «ماروألا ىلإ داوملا ناليمل ضيبأ ًايئام (انءاهع) لوبلا

 : تاحلاعملا

 «هباب يف بجي امب مرولا ىواديو «(013:2068) لاهسإلاو دصفلاب اهيف مدقتي نأ نجني

 نم هل دب الو ؛ماتلا طاطحنالا دعب الإ ىذغي الو ةتبلأ بارشلا برشي الو «ريبدتلا فطليو

 ثيح «مراولا ليلعلا (0عوم) وضعلا ىلع جلثلاب ةدّربملا ةدمضألاو ةيظرملا ةدّربملا تائفطملا

 . رعقلا يف ذفني اديربت (8563:1 بلقلا نيبو هنيب قرطلا دربي لب «هعجفي الو مرولاب ٌرضي ال

 ةيفشق (ظمطعسعمول 1ءلعم) مم وي ىمح يف : لصف

 نم مهتداع اوكرت اذإ سانلا نم ريثكو ؛ ةصئاغ ريغ ددسل لّلحتلا مدع عبتت ًاضيأ ىمحلا هذه

 وأ «مهنادبأ جازمل يرارملا (7ةمهان») راخبلا مهنادبأ يف دّلوتي نيذلا مهرثكأو ءاوّمح ماّمحلا

 . بعتلاو رهسلا نم ةضراعلا مهلاوحألو ةئيدرلا م مهتيذغأ

 قيقدو «ةلاخنلا ل كّلدتلاو طاطحنالا دعب هيف قّرعتلاو ؛«مامحلا لامعتساو فيظنتلا

 هبارشو ابطرم ًائفطم هؤاذغ لعجيو قروبلاو «نانشألا نم ءيشو خيطبلا رزبو ٌرملا زوللاو ىلقابلا

 :ارارب مامحلا دواعيو (1هصمع#) جازملا نك

 هب درج (طمطعسم عدل 1عتعم) م وب ىمح يف : لصف

 كللذ دكار ين ووبشتو ءمامحلا (8عه) ةرارح نمو ءاوهلا (8عه4) ةرارح نم ضرعت دق



 ل تايّمحلا يف ىّلك مالك :ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا "1
 هب ىذأتي ام لوأ ناك اذإ يناسفنلا حورلاب اهقلعت لوأ نوكيو «سمشلا ّرح ةدش نم ضرعي امنإ
 دقو ندبلا يف رشتني مث «ىممح ريصيف (1163:) بلقلا ىلإ ىذدأتيف «هؤاوه نخسيف (8160) نمارلا
 عقت ام رثكأ نكل ءّرحلا نع (51620) سأرلا ناصي نيحو «ميسنلا ةرارحل بلقلاب اهقلعت لوأ نوكي
 ريغو هسأر ًالتما ايه نكت مل نإ كلذلو «(8630) سأرلاو (8ءةنم) غامدلا يف رثؤت ةيشمتتلا
 . 1680 بلقلا يف رثؤي اهريغو ةيمامحلاو «ةيبضغلا نم ةيسمشلا

 : تامالعلا

 يسمشلا مسقلا يف ([1620) سأرلا (1مكادصست20هه) باهتلا ةلئقف عقاولا تسبَسلا ةفالعلا + ..
 مسقلا يف سفنلا مظعو ءاّيقن ندبلا نكي مل نإ «ءالتماو (83309) لقث عم ناك امبرو ؛يغامدلا
 نوكي هشطع نأ كلذ هب فرعي اممو ؛هلخاد نم نخسأ ةنوخسلا ديدش ندبلا رهاظ نوكيو ,يبلقلا
 . ةيفاصحتساللا فالخب ةلمجلا هذه يف يهو ,(81620 ةرارحلا كلت هترارح نم شطع نم ّلقأ اليلق

 : جالعلا

 ءردصلاو (3688) سأرلا ىلع (©2هانع) تالوطنلا نم دّربي امب هجالع نم أدبي نأ جاتحي
 ردصلاو (81620) سأرلا ىلع ّبصَي .جلثلا ىلع ًادّربم درولا نهد ًاصوصخو ةدرابلا ناهدألا نمو
 طحنت نأ ىلإ كلذ لعفي لازي ال ؛هارجم يرجي امو درابلا ءاملا ىقسيو هديعب عضوم نم
 عدت الو ءرتافلا ءاملاب ُهَمْمَحو هب تناك نإ هلزنت نم لابت الو ماّمحلا لخدأ تقراف اذإف ؛ : ىمحلا
 ىلإ هتجاحو ىّمحلا لّلحيو بطري هنإف ةضأَو ىلع راحلا ءاملا بص نم فخت الو هنخسي هءاوه
 نهد لثم «ةدرابلا ناهدألا يف هسأر قّرغف جوخ اذإف .خيرمتلا ىلإ هتجاح نم رثكأ مامحتسالا

 .رفولينلاو درولا

 د ربلا نم ةيفاصحتسا (8مطعس عنها 1علعت) م وب ىمح يف : لصف

 ماسملا فتثكت نأ ةضباقلا ةدرابلا هايملاب مامحتسالاو 010©(2) دربلا نم ضرعي دق هنإ
 ىمحلا ثدحتف «ةّيفشقلا يف ليق ام ىلع يناخدلا (1/8موانك5) راخبلا نقتحيو «ةرهاظلا (©20165)
 00 راخبلا ناك اذإ «ىمحلا ىلإ كلذ يدؤي امنإو 565515(«2) ةنوفعلا ىلإ يدؤي ام ًاريثكو
 . اهدلوي ال بذعلا نإف بذعب سيل ًاداح نقتحملا

 : تامالعلا

 ديلا تثبل اذإف (1180 ةرارحلا ديدش ريغ «سملي ام لوأ اهيف ندبلا وك ناو: تبسلا
 سيل هنأل «ةّيعوجلاو ةيمهلاو و م ا الو «عفترت ةرارحب تسحأ
 ةبالصلا ىلإ لام اميرف ءاديدش (©019) دربلا نوكي نأ الإ «ةجاحلل اهيزيف نوكي لب للحت انهه
 دق ءاملاو « نقتحملا (1/8مهان:8) راخبلا ببسب ةخمتنم تناك امير لب «ةرئاغ (81©) ةربعلا 0 الو

 للحتت تناك يتلا (30«81 ةرارحلا ّنأل أ اغبصنم نوكي دق « ةنقتحم (1168) ةرارحلا نذل ضيب أ نوكي
 . (ل2126) لوبلا قيرط ىلإ تعفدنا «(0168©2) ماسملا نم

 ظ : جالعلا

 ىلإ ءامب نومحتسيو «ماّمحلا نولخدي ؛تطحنا اذإف اوقرعي ىتح ىمحلا يف نورثدي



 فر تايّمحلا يف يلك مالك :ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا

 ثبشلاو «شوجنزرملا لثم اهيف خبط ًاهايم مهسفنأ ىلع نولطنيو راحلا ءاوهلابو :(83680) ةرارحلا

 نأ ىلإ خيرمتلا نورخؤيو اهيّحريو «(©5©:0) ماسملا ولجي امم انركذ امب نوكلديو «ماّمنلاو

 مامحتسالا ءاملاب مامحتسالا مدقتي نأ بجيو «ءًادج راحلا ءاملاب اومحتسيو اوكلدتي وأ ءاوقّرعتي

 «ثبشلا نهد لئم ًاضيأ مهسوؤر ىلع ٌبَصْيو «ماسملل ةعّسوم ناهدأب نوخّرمتي مث ءاوهلاب

 اجورهم وأ :اقيقر نفأ نازك نوقسيو نورطعيو «ةفيفخ ةيدغاب نوذقيو  جنوبابلاو يريخلاو

 باحصأل نهدلاب خيرمتلاو يددواا (1012مطمةء515) قيرعتلا نم هيف امل ءاملا نم مهل ريخ وهو

 . فاصحتسالا باحصأل هنم عفنأ بعتلا

 ةضياقلا هايملا نم اداب (8مط ءمصعوعدل !عتعم) موي ىمح يف : لصف

 نأ «جازلا و وأ ّبشلا ةّوق هيلع بلغت ام لثم «ةضباقلا هايملا نم ّمحتسي نمل ضرعي دق هنإ

 ىلإ يدؤي ام ًاريثكو «ًأرارم انلق ام مهل ضرعيو ؛مهترخبأ نقتحتف ةرهاظلا مهماسم فئاكت ٌدتشي

 . (5ءطوأ5) ةنوفعلا

 : ةمالعلا

 سمي امكو عوبدم وأ دّدقم هنأك (5110) دلجلا ةلوحعق نم دهاشي امو «تبسلا انهيلع لذي

 امك ءديلا سم نم نامز دعب (1162:) ةرارحلا دّيزت ين لاحلا نوكيو «جازلا ءام يف ًاسومغم ًادلج ظ

 .ةعرس ذشأو رغصأو فعضأ نوكي ضبنلاو 391©) ماعبعلا هدي نم ضرعي اهم هزيش ىف

 .روؤغ مهنيعأ يف الو رومض مهنادبأ يف نوكي الو ةةاشلا لوبك ةقرو اضايي ذشأ لولاو

 : جالعلا

 الإ بارشلا نوقسي ال مهنأ الإ ء مهلبق نم (1ءواتصع»؛) جالع نم بيرقب اوجلاعي نأ بجي

 بارشلا هحتف اميرف ءاليلق فاصحتسالا نوكي نأ الإ ؛«(5©:270) ماسملا عسوت ةدش نم ةقث دعب

 ملا الور وو رجلا مهريبدت فيطلت نوكي نأ بجيو

 . رثكأ مهخيرمت رخؤي نأ بجيو

 هت د رش (8مطعسعتوا ؟عبعم) م وب ىمح يف 5 : لصف

 .رامخلا (1عدنصعم() جالع مهجالع و (8مطعسصسعنول !ةبعم) موي ىمح ب رشلا نم ثدحت لق

 اعوبسأ تارشلا اوبتِجتيو ا ءيفو دصف ىلإو 0 و هكاوفلا ءامب قالطإ ل جيتحا اميرو

 ةيئاذغ (طمط عرس ععول 1علع») 1 وب ىمح يف 1 : لصف

 رمألا رثكأ 2 ةيستلا نأ أمكو 8(2مطعممعتهل !عالعم) موي ىمح لعفت دق ةراحلا ةيذغألا

 ةيئاذغلا 0 ؛ يناريح (مهعاسصع#) حور يفو ةيبلق ةيمامحلاو ( يناسفن (مهعان65) حور يفو ةيغامد

 رركن ن أ انب ةجاح الو . . ةفورعملا تادّربملاب راردإلا اهجالعو يعيبط (مهءانتت67 حور يفو ةيدبك

 لثمب ءيش لوأ (آ.1062) دبكلا حالصإو يدنهلا رمتلاو .ءتشخريشلا لثمب ةعيبطلا قالطإو كلذ

 :درولا ءامو «روفاكلاو «لدنصلا نم ةدّربملا ةدمضألاو نيبجنكسلاو «لوقبلاو ءابدنهلا ءام



 تايّمحلا يف ىّلك مالك : ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا "4

 ل لوقلا مت . ةبطرلا ةدرابلا ةيذغألاب ةئفطتلاو .لعفلاب ةدربم ةدرابلا لوقبلا تاراصعو هتراصعو

 لوقلا مامت و (5مءانء [ءالع0 ةنوفعلا تايمح ىف (8[5(عممعه) مالكلا ًادبنلف م ويلا (86762 تايمح

 ظ ةيناثلا ةلاقملا

 (ةمءانع هب ةنوفعلا تايمح يف (6 معمل لك مالك

 هنع دّلوتي ام نفعي نأل ًائيهتم ناك اذإ ءيدرلا ءاذغلا ببسب امإ ثدحت (56م519) ةنوفعلا
 ءاذغلا يئام هنأل وأ «نبللا لثم رهوجلا ديج ناك نإو ءداسفلل هلوبق ةعرسل وأ هرهوج ةءادرل
 مد ىلإ ليحتسي ال امم هنأل وأ ءًادج ةبطرلا هكاوفلا نع دّلوتي ام لثم هتناتم (81004) مدلا بلسي
 نع دّلوتي ام لثم بيرغلا هنفعيو «يزيرغلا راحلا هابأي ًادراب ًائيدر أطلخ ىقبي لب ديج (81009)
 ةدسلا ببسب امإو «تملع ام ىلع هبيترتو هتقو وأ هتعنص ةءادر وأ هوحنو «ىرثّمكلاو دنقلاو ءاثقلا

 مضهلا قطي مل اذإ «ءيدرلا ندبلا (1ءعممم«#) جازم تيت حورتلاو سفنتلل ةعناملا (8متطهاان5)

 اذه لثهو ءاّيف هكرتيف ًائيش طلخلاو ءءاذغلا ىف لعفي ال امم ىوقأ ًاضيأ ناكو ءديجلا (©18650
 (01ه650 مضهلا يف هريصقتل هدلوي ام دسفي نأ امإو «ةئيدر ًاطالخأ دلوي نأ امإ هم« جازملا
 ببسب امإو .ةنوفعلل ةدلوملا ددسلا دلوت ىف ةنيعم بابسأ هذهو ءرصاقلا كيرحتلا هايإ هكيرحتلو
 اهنم عمتجت دقو «تاعقنتسملاو :حئاطبلا ءاوهو ءابولا ءاوهك ةئيدرلا ةيوهأ'ا نم ةجراخ لاوحأ
 هظلغ وأ ءطلخلا ةرثكل امإ ةّدسلاو «(8ه6هادبو) ةذسلا (56مون5) ةنوفعلا بابسأ رثكأو ءرومأ ةدع

 . هتجوزل وأ

 اذإف «مولعم (ظصطهادو) ةذسلا اهثاريإو «ةمولعم اهتجوزلو اهظلغو طالخألا ةرثك بابسأو
 تاكرحي ةبقعم تناك اذإ ةصاخو حورتلا مدعل (8ءموزو) ةنوفعلا تثدح « (8رصطهاان5) ةدسلا تثدح

 وأ ءسّمشت وأ كلذ لثم تامامحتساو «(215م6م5:2) ةمختو (10 1]8) ءالتما ىلع اهتقو ريغ يف

 (5[هرمنعط) ةدعملا يف (01851) مضهلا ةاعارم كرتو «(160 ةل1) ءالتمالا ىلع تناتحسم وانت

 ةماع نوكت دق «(5«مونو) ةنوفعلاو تاداّمكلاو ةيلطألاب امهنيخستب عقو نإ ريصقت يفالتو .دبكلاو

 هعجو وأ ءاهتّدحو ةبيرغلا هترارح ةدشل وأ هفعضل (0:عه5) وضع ىف نوكت دقو ءهلك ندبلل
 مد امإو «ًاداح ًافيطل ًايناخد نوكي نأ اهنع رخبتي ام ّقح نوكي ءارفص امإ «ةنوفعلل لباقلا طلخلاو
 نأ هنع رخبتي ام ّقح نوكي (©0اءود) مغلب امإو انطل انا نوكي نأ هنع رخبتي ام ّقح (81004)

 (5ءمونو) ةنوفعو «ًايرابغ ًافيثك ًايناخد نوكي نأ اهنع رخبتي ام ّقح ءادوس امإو ءًفيثك ًايراخب نوكي
 ةنوفعو « ةقبطملا بجوت (81000) مدلا (5ءموزو) ةنوفعو ءاهارجم يرجي امو ّبغلا بجوت ءارفصلا

 يرجي امو «(8مط6 526531 16765) موي لك ةبئانلا بجوت رمألا رثكأ يف (©ط1هعهم) مغلبلا (5مهنق)

 قورعلا لخاد هناكم مدلاو ءاهارجم يرجي امو عبرلا بجوت ءاوسلا (565815) ةنوفعو اهارجم

 . قورعلا لخاد هتنوفعف «(976556])

 جراخ نفعت دقو «(76556) قورعلا لخاد نفعت دقف ءءادوسلاو مغلبلاو ءارفصلا امأو

 ةنوفعلا تناك الو تلا تيس كب ملو (55«7ءا) قورعلا جراخ تنفع اذإو «(7ءووءا) قورعلا



 " تايّمحلا يف ىلك مالك :ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا

 لكل انركذ يذلا رودلا تبجوأ ةلصتم (56م515) ةنومع (116311) بلقلا دمي . نطاب مرو يف (565515)

 ةيفخ ةيقب كانهو الإ علقي ال ةيمغلبلا تناك نإو علقأو ضرعف «ةدحاو

 نم ةبيرق الو ةعلقم نكت ملو ىّمحلا موزل تبجوأ :«(78556) قورعلا لخاد تنفع اذإو

 يتلا ةبونلا اهب فرعتت تادادتشا اهل نكل ةمئاد (20م( مانع 6/62 ةمزال تناك لب .ةعلقملا

 .اهل

 يلي ام رثكأ ىلع وأ ءاهلك (وو6)) قورعلا ىلع ةلمتشم ةلخادلا (5ءمونو) ةنوفعلا تناك اذإو

 ترهظ كلذ فالخ ىلع تناك اذإو ءرهظت تاناصقنلاو تلاد ةظيال نجل مل اينو 21 بلقلا

 نفعت يتلا ةداملا نآل .«بونت مث علقت ةجراخلا (5ءموزو) ةنوفعلا تناك امنإو هاب روي يي

 ؛«(11630 ةرارحلا قلعتت اهب يتلا اهتابوطر ينفتف .ةبونلا ةلذم ىف (565515) ةنوفعلا اهيلع ىت

 للحتلا مامت نع كلذ اهعنميف (756) قورعلا يف ةسوبحم ريغ اهنأل طيح

 (562515) ةنوفع لاح نم ىري امك ةرارحلاو ىمحلل ةئظم تسيل ىتلا اهتيضرأو اهتيدامر ىقبتو

 ١01680 ةرارح ىقبت ال مث عيمجلا دّمرتي ىنح ًاليلق ًاليلق لبازملاو «سادكألا

 ةدام عمتجت نأ ىلإ ىّمحلا تلطب «(51680 ةرارح ةنوفعلاب قرتحملا طلخلا يف قبت مل اذإو

 (5ءموزؤ) ةنوفعلا نم (151680) ةرارح ةيقب اهيف تيقب دقو «(5ءموزو) ةنوفعلا عضوم ىلإ ىرخأ

 ةداملا يف لعتشتف ٠ .ىلوألا ةداملا يف لوألا نم نّمعتلا ةّلع دوجول وأ ةدام قبت مل نإو . ىلوألا

 نفعت ةرصقم (11680) ةرارح دوجو ىلع رودي «(5«مونو) ةنوفعلا رمأف « «نيفعتلا ليبس ىلع ةيناثلا

 ىقبتو رخآ ارواجم نييكالو .ةداملا ينغتو دحلا عطقت ىتح رواجملا ىلإ فدعتو «دمرتو للختو

 . اهعضوم ىلإ بلحتت ىرخأ ةدام رظتنت ىّمح ةيقب

 ماتلا للحتلا نوكي نأ ضرعي دقف (7655©]) قورعلا لخاد (5«مو:5) ةنوفعلا تناك اذإ امأو

 ءيش لك نفعتف ضعبب (17655©ا) فقورعلا يف ام ضعب ؛ لاصتال (56«موزو) ةنوفعلا رودت نأو ا لع

 ةلصاوملا ةديدش قورعلا يف ةروصحملا نإف اضيأو رخآلا رواجملا ىلع رودت مث : .هرواجي ام

 ةرثكلا يف داوملا فالتخال اهماظن كرتي دق :ريتفتو عالقإ بئاون اهل ىعلا تايمحلا ٠ هذهو «بلقلل

 ىرخأ ةدام سنج نم ريصيف داوملا ضعب لقتني نأب ؛ «سنجلا ىف اهفالتخالو ةقرلاو ظلغلاو ةلقلاو

 . طقف ةقرلاو ظلغلاو ةلقلاو ةرثكلا يف ال عونلا يف اهفلاخي

 ةعلقملا بئاونو هّسح ةرثكل وأ هفعضل وأ .ليلعلا (1عونمت6») ريبذت ءوس نم نوكي دقو

 ئدتبت تراص امنإو قرعلاب لّلحتتو ضفان وأ «(©014) درب وأ ةريرعشقب رمألا رثكأ يف ئدتبت

 ءهتذحب لضعلل طلخلا عذلل امأو «طلخلا (©014) درب ببسل امأ ءرثكألا يف ةريرعشقلاب وأ دربلاب

 ءاوهلا دربل امأو «ةوقلا فعضل امأو «ةداملا وحن ةهجتم نطابلا ىلإ (81630) ةرارحلا روغل امأو

 (0 ن5 ةريرعشقلا نول ةيستت“ أب ىلوأ وهف (3650 ةرارحلا (160 565ه) عذل نم نوكي يذلاو

 . (0010) دربلا ىلإ هنم انهووتمه)

 ةداملا لذحت امأو «(0:د5) وضع لك يف ربإلا سخنك نوكي نأ ةنم:ضرتغي ام رفكأو

 كلت تناك اذإو «ةيدامرلا ىقبتو (0(هذوان:0) ةيوطرلا للحت ةنفعملا (11620 ةرارحلا نلف «قرعلاب

 ًاقرع (502عو) ماسملا يف يعاقدلا لهس «(176556)) قورعلا يف ةروصحم ريغ (101[0015©) ةنوظولا



 تايّمحلا يف يّلك مالك :ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا 001

 روغل وأ «ةوقلا فعضل الإ دربب ئدتبت ال علقت الو رتفت ال يتلا (20منتساعل 1860 ةمزاللا نكات
 . ةئيدر ةمالع كلذو (8:(ءعصن[ع5) فارطألا دربتف «ةيزيرغلا (61621) ةرارحلا

 - ةداملا نأل ءاعم (دانو بصوه888) ةريرعشقو (©019) درب تايّمحلا ضعب يف بكرتي دقو
 (5ءموزو) ةنوفعلا (76762 تايمح ضعب بكرتت دقو .عذال نمو دراب نم ةبكرم نوح نفعل يتلا

 نفعي (81ة2200155) طلخ أدتبا دق ناك اذإ الثم كلذ و (2ههانهانع0 ؟28762) ةمزاللا ةئيه يف ريصت ا وق

 هسنج ريغ نم | ةيح نم (2آدسصهاد:5) طلخ أدتبا (56موزو) ةنوفعلا هيلع تتأ امكف عضوم يف

 بكرتت دقو كلذك رمألا لصتا مث ” لوألا ة ةبون عالفإ نامز . يناثلا (5عموزو5) ةنوفع تفداصف نمعي

 .اهباب يف اهلصفنس بيكارتلا نم ىرخأ ًابورض ةينفعلا تايّمحلا

 وأ ءاهترثكل وأ ءاهتجوزل وأ «ةداملا ظلغل اهلوطف رصقت دقو «لوطت دق تايّمحلا 00 0
 الف ©ه:65) ماسملا فثاكتل وأ .«(16 ةهم588608) ٌسحلا فعضل وأ .ةوقلا فعضل وأ ءاهنوكس
 وأ «ةليلق ةداملا نأ ببسب امأ اهؤطبو ئطبتو عرست بئاونلاو كلذ دادضأل اهرصقو طلخلا للحتي
 .مغلبلاك ةريثك اهنأل اهتعرسو عبرلا ةدامك هذهو ءاهظلغل (56م819) ةنوفعلا ندعم ىلإ ةكرحلا ةئيطب
 .ءارفصلاك ةفيطل وأ .«تأطابت امبر هبئاونف يجاجزلا الإ

 ةلخاد اهيف (56مو:5) ةنوفعلا نوكت يتلا (ح مم نصان [عبعم) ةمزاللا : : يه تايّمحلا أدرأو

 يحاون يف وأ «ندبلا عيمج يف اهيف 0 ةنوفعلا نوكت يتلا ةعلقملا مث .(7ءووءا) قورعلا

 امأو ٠ مهيف مختلا ةلقو مهجازم دربل (""بلاص ىّمح خياشملل ضرعي املقو .(168: بلقلا

 وأ ءاهسانجأ ىف اهفالتخا بسحب ةينفعلا تايّمحلا ىف هلاوحأ فلتخت هنإف «(8©ا156 ضبنلا
 دقو اهفعضو «ضارعألا ةّوق يفو ,فعضلاو ةدشلا يف اهنم دحاولا عونلا فالتخا بسحب
 وأ ٠ يبصع (0:828) وضع يف راح مرو وأ و رك لا ا 90

 ببسب ةئيل نوكت دقو «تاءادتبالا يف (©019) دربلا ءاليتسا دنع وأ .سبيلا ةذشل وأ «بلص مرو
 دبكلا تاذ :لثم نيل (0:عدم) وضع يف مرولا نأ 5 .ةيومدلاو ةيمغلبلا ةنيللا ةبطرلا ةداملا

 ضبنلاو «قرعي نأ ديري امدنع عقوتملا يددتلا ةييسلا وأ «سغرتبلو (آددهع) ةئرلا تاذو «(آن76)

 ةيقنتلاب اهلاغشتساو «ةداملا ىلع ةوقلا لابقإ ببسب ًاطغضنم ًافيعض بئاونلا ءادتبا يف نوكي

 . حيورتلاو

 (5عم8515) هن وفعلا (1*عبعج) تايمح تامالع يف (0©ءمععول) يلك ل وف : لصف

 مل اذإ ًاصوضخو اهل ةقباسلا بابسألا يفاوت (5مءانع 16967 ةنوفعلا تايمح ىلع لدي دق

 .ًادج ةديدش ةيقنتلا ىلإ ةجاحلا نأل .هضابقنا عرسي يذلا سفنلا وأ ضبنلاو ٍداب ببس اهل نكي
 ٠ تايمح رثكأو . (8مطعمع1]2 1ة7عع) موي ىمح ةرارحك ةبذع ريغ ةعاذل (11عه() ةرارحلا نوكتو

 نوكت نأ غلبت ال (81680 ةرارح اهطلاخت ةلاح ةليلملاو 29للِملا اهمدقتت (5موءانع 16765) ةنوفعلا

 . ضفانلا ريغ ةراحلا ىمحلا يه :بلاص ىمح 2غ(

 . مظعلا يف ىمح :ةليلملا (5)



 "1 تايّمحلا يف يلك مالك :ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا

 بارطضاو :(ل8منهه) بؤاثتو طمتو ءلسكو '' ميصوتو ءايعإ اهبحصيو «(5606) ىمح

 تابرضو د فيسارشو «(1765561) قورع دذدمتو ح سفن (01358017/2655) قيضو ءرهسو مون

 ةرمصو افغض تفذدخأو «ةينفعلا تايمحلا يف تعقوأ تلاط اذإف «(8عهل) سأر (طسلدونمد)

 ءريثك لوبو «نايثغو طاخمو «لضف ةرثك تايّمحلا ىلع ةمدقتملا ةليلملا بحص اميرو «نول
 نع اال (©دل) ضبنلا يف رتاوت ضرعيو حّيهتو 85620(«2) سأر لقثو نفع ريثك (5605) زاربو

 ةبونلا تءاج دقف «هيف طاغضنالا ضرع اذإو هريغ وأ بضغ وأ «بعت نم جراخ نم ببس

 نوكت الو .ةيوق رابك تاضبن هيف عقت فلتخم رغصو (©15© ضبنلا نم روغل طاغضنالاو

 . ةيوق هتعرس

 ,(5معاتع !عبع# ةنوفعلا ىمح لئالد صاوخ نم وهف دّيزتلاو ءادتبالا يف فالتخالا امأو

 رودلا ولخ ةينفع ىّمحلا نأ تامالع نمو ءهتدام ةفخل ًاريثك ًاروهظ ّبغلا ىف رهظي ال ناك نإو

 ةفجل َبغلا يف ءادتبالا ناك نإو «ءكلذ فالخب ةيمويلا نإف «ةوادنلاو 0 قرعلا نم لوألا

 نيسانتم ريغ اطلعخيم اهدتزت نوكي أو 0و ةنرفعلا ىلإ لفتت مل ةفوو هيشي ةروكلبلا

 رارمتسالا ىلع أامظع (©دا56) ضبنلا دايدزاو «ةينفع اهنأ ىلع لدي ًاضيأ دّيزتلا لوطو «هباشتم

 ”كيرتلا نلغ لدي

 رمألا رثكأ يف كرتتو «(©نأانك انمكع28) ةريرعشق وأ ضفانب ئدتبت ةعلقم امإ نوكت أهنإ مث

 ضبنلا يف ةيمويلا هبشي ال ريتفت ريغ وأ ريتفت عم ةمزال نوكت وأ «بئاونب رودت وأ «ةوادن وأ قرعب

 نم ةريثك ضارعأ اهعم ةينفعلا رثكأو ضارعألا نوكسو ء«ءاقنلا مامتو «(0:28) لوبلاو (©اناو)

 ترك نم قلقلا رثكفو : نيهدنملا نفنع اهوضهخو .([ةموعنع) ناسل داوسو عاذصو شطع

 ضبنلاو ةوقلا يلعتست ةراتو .ةداملا يلعتست ةراتف اتف ةوقلاو «ةداملا ةلباقم هبجوت ديدش بارطضاو

 . فعضلاو رغصلا ىلإ ةراتو ةوقلاو مظعلا ىلإ ًاذخآ ةرات نوكي كلذل

 مرو (60:) ىمحلا عم نوكي نأ الإ نوكت نأ امئاد بجي الو نوكت دقف ةبالصلا امأو

 وأ ًاباص مرولا نكي مل نإو «ءبلص (0عد5) وضع يف مرو وأ «ناك (0:عده) وضع يأ يف بلص
 .(©دلكع) ضبنلا باتك يف ليق امم ندبلا بلصي امم رخآ ءيش وأ ءدراب ءام برش قفتا دق نوكي

 «ةيوقلا اهلئالد نمو ؛ةنفعلا ىمحلاب صاوخلا نم وهف دّيزتلاو ءادتبالا يف فالتخالا امأو

 ةعرسلا عرسي ملو ًايوق ©0150 ضبنلا رصي مل امو ءهتدام ةفخل ًاريثك ٌبغلا يف رهظي ال ناك نإو

 ءادتبالا يف (06::11) لوبلا نوكيو «(565518) ةنوفعلا ىلإ لقتنت مل ةيموي دعب ىّمحلاف «ةروكذملا

 . ًادج ًاداح ناك اميرو «جضنلا ليلق وأ «جيضن ريغ

 ةنامزب الإ اهنع صلختي املق . ةكلهملا ةنمزملا (8طعمنء ؟ه/ء2) ةداحلا تابّمحلا نأ ملعاو

 نأ ملعاف «هوحنو (©اهانتتؤ») بنجلا تاذ يف مرولا نوكس دعب ىّمحلا تيقب اذإو :«(0:828) وضع

 . 6ةنه) عجو رهظي ثيح ىلإ تلام دق ةداملا نأو «ةيقاب ةداملا ةيقب

 . لسكلاو رويسكتلا : ميصوتلا 0(



 تايّمحلا يف ىّلك مالك : ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا 00000

 ( همام عل 1عالع#) ةمزاللا تامالع يف : لصف

 يف نوكيو ءادج ًارهاظ اهيف ىّمحلا بسحب يذلا (مد1© ضبنلا فالتخا نوكي ةمئادلا نإ

 ام اهبحصي الو «ةعاس نيرشعو عبرأ دعب علقت الو ىّمحلا مودتو نزو الو ءمظن يذ ريغ هرثكأ
 اهلاح فالتخا ةدشو اهموزل اهيلع لدي اممو «هريغو ضفانلا مدقت نم ةعلقملا لاوحأ نم انركذ

 . ىرخأ ٌدتشتو ةرم صقنتف دّيزتلا دنع

 يف كرتشت هنو 6 (5مءانع [علعد) نوفعلا تايمح اهضعس قرتفت رومأ ىف : لصف

 ضعب
 ةكرحلا تناك ءاوس اًبغ اهتكرح نوكتف «ءارفصلا (5مءانه 6762) ةنوفعل ىّمحلا نم ناكام

 ةمزاللاك : ىهو ًادج اهتاكرح ىفخت ةقرحملاب فرعي اهنم ًابرض الإ دادتشا ءادتبا وأ «ةبون ءادتبا
 (2ةعامل نا ةوقل ةعاذل ل اهترارحو :ةداملا ةفاطلل ةذاح فرصلا تغلاو : ةقبطملا

 ,ةصلاخلا ريغلا ٌبغلاو: حيرت اهنألو «ةعيبطلا ىلع ةفيفخ ءارفصلا نأ ببسب ةميلس اهنكل «ةرملا
 .أطخ نع الإ بئاون عست زواجت املق ةصلاخلاو «ةصلاخلا نم ةدم لوطأ

 ةمئاد اهنإف (81000) مدنلا .(8ءموزو) ةنوفع نم. تناك امو عوبسأ يف تضقنا امير ةمئادلاو

 ةعبرأ يف تهتنا امبرو .ةيوارفصلا (10 ةتهو) عذل يف سيل نيل عم ةماع ةريثك اهترارحو ؛ةمزال

 ةليوط ةيوارفصلا ىلإ سايقلاب (11680) ةرارحلا ةنيل اهنإف «موي لك ةبظاوملا ةيمغلبلا امأو «مايأ
 بحصت اهنألو ريتفتلا وأ «عالقإلا ةدم ةليلق اهنأل رطخلا ةميظع اهترثكو اهدربو.«ةداملا ةجوزلل
 يشغلا نم ةئيدر اضارعأ بلجي امم كلذو «هنم دب ال (5:هز>20ط) ةدعملا مف يف 5 ًاداسف

 ..(هوموءات:ع) ةوهشلا طوقسو «.ناقفخلاو 8م

 دق هنأ ىلع (©دا56©) يضبنلا نيلا الوب قشلانب ميشا هبشأ اهتم (20مانسسعمل *©عن)ر ةمزاللاو

 ىلإ اهصالخ ةلقب ليمت نأ الإ ةبون رصقأ تناك ءًاصولاخ ٌللقأ تناك املكو ًاضيأ بلصي
 «ةنس اهنم ةصلاخلا تدتما امبرو كلذل «ةليوط ةداملا دربل ةداح ريغ اهنإف عبرلا امأو «ةيوادوسلا
 ةّدحلا نم تسيل اهنألو «ةليوط ةدم حيرت اهنأل اهيف رطخ ال اهنكل .ةدم رصقأ ةصلاخلا ريغو

 قرع وأ قالطتسا وأ ءيقب يضقنت ةرتفملاو «ةمئادلا ّبغلاو عبرلاو «ةديدش ضارعأ اهعبتت ثيحب
 .(انوفصع) لوب رورد وأ . (؟ءووع])

 ءاهتنالاو ءّبغلا يف لوطي ءادتبالا نأ ملعاو «فاعرلابو كلذ لثمب يضقنتف ةقرحملا امأو
 عبر دجوت املق هنأ ىلع ةبظاوملا يف طاطحنالاو ءاهتنالاو ءةقرحملا يف طاطحتالاو ةقبطملا يف
 ىلإ تلآ ةيمرولا ًاصوصخو .يغبني ام ىلع جلاعت مل اذإ تايّمحلاو «عالقإلا ةمات ةبظاومو ةمئاد
 الف ءاييحاض اهيف ىذغي نأ بجي يتلا (ةاطعمتنع (عوء) ةداحلا تايّمحلا يف ايوضتنو «لوبذلا

 نأ ضرغل ىقسي الف ءدرابلا ءاملا ىقسي نأ بجي وأ ؛ةداملا ىلع ةعيبطلا لبقت نأ ضرغل ىذغي
 ءاملا يقسو «ةيذغتلا يف هركذنس يذلا ضرغلا ناك اذإ هنإف «ىرخأ ةيفطتب كرادتي الو جحفي ال

 . نيضرغلا كنيذ ةاعارم لفغأو ءامهيلع مّدق نيروكذملا نيضرغلا نم ىوقأ درابلا



 1 تايّمحلا يف يلك مالك :ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا

 تايمحلا ضارعأ لئالد يف :لصف

 نمو ناك تفيك هنأو مدقتملا ريبدتلا نم وه «(767عم) تايّمحلا لكاالد ذخأم نأ ملعإ

 جازملاو ّنسلا نمو ءلوصفلاو نادلبلا نمو ءاهركذن امم ةرضاحلا ضارعألاو لاوحألا

 ؛([1ةعصمطنست2) فاعرلاو «زاربلاو ءيقلاو ء(انمضهع) لوبلاو (طنلذو) ضبينلا نمو « (1ء22267)

 ةوهشلا لاح نمو «بئاونلا نمو «ةرارحلا ةيفيكو قرعلاو «ضفانلا يف ىمحلا لاح نمو

 .رهسلاو (11ع20ةعءط©) عادصلا : لثم تانراقملا نمو سفنتلا لاح نمو .«.شطعلاو (ةممعان[6)

 : اهنمف اهلاوحأ ىلع لدتست اهنم ًاضارعأ تايّمحلل نإف «كلذ ريغو قلقلاو نايذهلاو

 نوكي ام اهنمف ءاهتيمكو (11680) ةرارحلا ةيفيك :لثم اهرغصو اهمظع ىلع ّلدت ضارعأ

 اهنمو «نيليو ةداملا للحتل روخي مث آلوأ عذلي ام اهنمو «هرخآ ىلإ ذخأي ام لوأ نم ًاديدش ًاعاّذل

 . ةسباي هترارح ام اهنمو «ةبطر هترارح ام اهنمو «عذلي الام

 ةريرعشقو سخنب ةبونلا ءادتبا : لثم َبغلاب ةيصاخلا ضارعألاك اهسنج ىلع ٌلدت ضارعأو

 . هيف (11630 ةرارحلا (10 ةاتمه) عذل وا (00115 02562123)

 ريغو جضنلا ىلع لدت ضارعأو ءرهسلاو نايذهلاو قلقلا : لثم اهثيخ ىلع لدت ضارعأو

 .ضارعأو ءاهركذنس نارحبلا ىلع لدت ضارعأو ء(انءهمع) لوبلا لاوحأ نم ركذت اه لكف ةنلا

 . كلذ عيمج ركذنسو اهذض وأ ةمالسلا ىلع لدت

 ىلع لديف ةرضخو ضايب نم ةيصاصرلا ىلإ هنول رّيغتي ام : لثم ةريثك ماكحأ ةنحسللو

 هتايمح ببس نمل ضرعي امك خافتنالاو جّيهتلا ىلإ وأ «يزيرغلا راحلا ةّلقو ءطالخألا ةدورب

 ىلع امإ لديف «(73056) فنألا ةقدو هطارخناو ء«هجولا رومض ةعرس لثمو «(1)ال5مءم513) ةمخت

 تاكرحللو «(5©50) ماسملا ةعسل اهلذحت ةعرسو طالخألا ةقر ىلع امإو «(3680 ةرارحلا ةدش

 :هركذتس امع رشا اعيش الو: لئالد اهطوقس وأ «ةداعلا نع اهجورخو اهسفن يف

 بهلتل نهذلا طالتخاو «(2ءانكد) نايذهلا : لثم ىهتنملا هتقو ام تايّمحلا ضارعأ نمو

 (1طع تابسلا لثمو دربلاو (©نانو انهت56ه2322) ةريرعشقلا لثم ءادتبالا هتقو ام اهنمو (181624) سأرلا

 ةرارحلا ليمو «(8:هنه) غامدلا فعضل «(176762) تايمحلا لئاوأ رثكأ قحلي يذلا همدصق ؟ةعنا)

 بارطضالا نع دعصتت (/2مهانت9) تاراخب ةرثكو ةداملا ثبخ لجألو .نطابلا ىلإ (183680

 دربو ءهسفن يف .غامدلا (©0010) درب كلذ نيعيو لاعتشالا اهللحي نأ ىلإ .ندبلا يف ئدتبملا

 يأ نم اهنأو «ىّمحلا لاح اهنم فّرعتي يتلا ءايشألاو «نحّحسيو «نفعي نأ ديري يذلا طلخلا

 وأ «ةيدابلا بابسألا نع اهعوقو يف ىّمحلا لاحو ءاهنيل وأ اهتذح يف ىّمحلا لاح يه فنص

 يف ىمحلا لاحو ءاهتارتفو ءاهعالقإو اهموزل يف ىّمحلا لاحو ءروكذملا طرشلا ىلع ةقباسلا

 ىمحلا لاحو هنم ناك ام ناك ىتمو . اهفالخ وأ (كتألك نهدوضه2) ةريرعشقو «دربو ضفانب اهذخأ

 .ةعانصلاو نامزلاو «ةنحسلاو نسلاو ريبدتلا فلاس لاحو «هفالخ وأ ليلقو ريثك قرعب اهكرت يف

 . (اترت5©) لوبلاو (©ند2©16 ضبنلا لاحو
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 رسكتلاو ( 00115 1111561122) ةريرعشقلاو دربلاو ضفانلا يف مالك : لصف

 يف ًاسخنو «(©010) درب يف ًافالتخا اهيف ندبلا دجي ةلاح يه : (تدانو نمدءءند2) ةريرعشقلا
 وهف دربلا امأو ءاهنم فيعض رّسكتلا نأكو .رّسكتلا اهمدقتيو «(04:50165) لضعلاو (5!ن») دلجلا
 زازتها نع هءاضعأ كلمي ال نأ وهف ضفانلا امأو ءًافرص ًادرب هلضع نوتمو .هئاضعأ يف سحي نأ
 يف يوق ضفان نكي ملو «يوق (©0010) درب ناك امبرو .ةيدارإ ريغ تاكرحو. ءاهيف عقي داعتراو

 . عبرلا و (مطلتعوسم) مغلبلا م تايمح لثم

 املك كلذلو .«(384ن5ء165) لضعلا ىف ف يتلا ةعفادلا ةوقلا ةدش ضفانلا دادتشا بابسأ نمو
 . لخاد ىلإ قاتلا عم روي مدلاو ء«ّدشأ ضفانلا ناك ءجزلأ ضفنملا ببسلا ناك

 هلاعفنا رقتساو «هيف وه يذلا (0:عد5) وضعلا هفلأ دق ًانكاس نوكي درابلا طلخلا نأ ملعاو
 (11680) ةرارح نم بابسألا نم ببسب ًاليلق وأ ًاريثك ًاددبت دّدبتو كّرحت اذإف .هدرب ٌسحي الف «هنع
 ببسب هدربب سحَأو «هل قالم ريغ ناك يذلا (0:ع252) وضعلا هنع لعفنا «كلذ ريغ وأ ةقّرفم
 .بطلا ملع نم ةيلكلا لوصألا يف تملع دقو . فلتخملا (1عم2م62) جازملا

 ىلإ يدؤي ال ضفان ندبلا يف رشتنملا يجاجزلا (مطلءو») مغلبلا نع ضرعي ام ًاريثكو
 لعفت يتلا ةداملاو «ىّمحلا ىلإ يدؤملا ضفانلا ةّوق هتوق نوكت الو ؛راودأ هل ناك امبرو ءىّمح

 دقو «(566) ىمحلا ىلإ ّدؤت مل نفعت مل نإف .نفعت نأ لبق اهترثكب ضفانلا لعفت اهتلقب ءايعرلا
 . ههبشي أمو ءاذغلا ببسب (281620) ةرارحلا روغل ضفانلاو (©010) دربلا ضرعي

 وهو ًالوأ 045018) لضعلا ىلإ ٌبصني ماخلا طلخلا نأل تايّمحلا نامدقتي دربلاو ضفانلاو
 ضفانلا مدقتي دقو ,نخسلا يف ذخأ «نفعي ذخأ اذإ مث (8اندءا65) لضعلا ىلإ سايقلاب هدربب ذؤم
 نم ناسنإلا ضفتني امك (7ا150165) لضعلا يف يتلا ةعفادلا ةوقلا ةوقو ءطلخلا عذلل تايمحلا

 برهل ًاببس عذلي ام ىذأ زانق امنرو:« احلام ناك اذإ ًاصوصخو «هدلج .ىلع ًأدج راحلا ءاملا بص

 0010(2) دري راحلا 016 ةانصو) عذل عم نوكيف (©010) دربلا يلوتسيو «نطاب ىلإ يزيرغلا راحلا

 . نطابلاو ءاشغلا دنع راحلا (10 5ه8) عذللاو «لمتشي (0019) دربلا نأك

 لد امرا ؛ةنطابلا ماروألا يف نوكي امك نطابلا ىلإ (5108) ةرارحلا برهل ضفانلا عقي دقو
 لدي هنأل «(0ههنسانع0 ؛ة/62) ةمزاللا تايّمحلا يف ء ءربلا ىلع (2نا15 اندكعزت82) ةريرعشقلاو ضفانلا

 تقو ىفو «جضن عم نكي مل اذإ هنكل تجرخو «(/هو56) قورعلا نم تضفتنا ةداملا نأ ىلع

 ةداملا نأل لب «تبلغ ةرقلا نأل سيل رادقملا كلذ ضافتنا نأ ىلع لد فخ هعبتي ملو ينارحب

 . اهترثكل ضيفت ةريثك

 زورا راجلا طوقسو «ةوقلا فعض عبتي يذلا وهو توملا ىلع لدي ام ضفانلا نمو
 . سفنلاو

 ناجيهو «ضفانلا بابسأ نم لقأ بابسمأ نم نوكتف (0ادأن5 ان2565123) ةريرعشقلا امأو

 لوط يف ببسلا ناك اميرو «ةنوفدم مهتايمح نوكت خياشملاو «رودب رذني راودلاو شهدلا
 ٌدوسا اذإو «هؤاشحأ ٌسجتلو «هالجر ذمتلو .مومحملا قلتسيلف ءاشحألا يف ًاظلغ (5606) ىمحلا
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 جلاعتف (29190515) جلاف ىمحلا بحصي دقو «ةنوفدم هامحف ةفخ عم مومحملا (1ةهعنع) ناسل

 نإ تيزلاب صمحلا ءامو «نيبجنلجلا هيف ًاسورمم نيبجنكسلا مهل حلصي اممو ءًالوأ ىّمحلا

 دتشتف (73م0155) تاراخبلا فطعنتف هدلج فئثكي امم (11680) نسارلا قلحو «ىمحلا تلمتحا

 ٍ . ىمحلا

 مون ةنوفعلا ىّمحل ةيلك تاجلاعم ىلإ ةراشإلا ىف : لصف
 .بطرتو دّربت نأ جاتحتف ىّمحلا وحن هجتي ةرات تايّمحلا هذه ةاوادم يف ضرغلا نأ ملغا

 هليدعت ظيلغلا يف جاضنإلاو . غرفتست نأ جاتحت وأ .«جضنت نأ جاتحت ىتح ةداملا وحن ًةراتو

 ناك اميرف (101550ه]ان6ه) ليلحتلاو (873هدههه) عا رفتسالاو «(1097«00©) جاضنإلا نم طلخلا

 نم مهألا ىعاري نأ بجي ٍذئايحو الا ال غرفتسملاو جضنملا

 لوقبلا رئاسو «يدنهلا خيطبلا ءام لثمب ديربتلا نم ىّمحلا ىضتقم ضقانت امبرو «نيرمألا

 ءام رخؤي نأ مزحلا ةلمجلابو .ةدام ال ثيح الإ اهيقس كلذ عنميف «ليلقتلا نم ةداملا ىضتقمو

 يف اهداسفو اهنايلغل مومحملا ٌرضت هكاوفلا عيمجو «ريعشلا ءام ىلع رصتقيو « عوبسأ ىلإ هكاوفلا

 . (5:ه:مةعط) ةدعملا

 ملعاو «نيبجنكسلا : لثم ًاضيأ ًادّربم غرفتسيو فطليو جضني يذلا ءيشلا دجوي ام ًاريثكو

 ىضتفقي لب ببسلا (86عنم65) ريبدت يف صخري ال تيحن ةذحلاو ةدشلا نم ىمحلا تناك امبر هنأ

 تعطق ةرباص ةمواقم اهتدجو نإف ء ةرباص ةمواقم ة ةيوق ةوقلا دجت مل اذإ اضوضختو ؛ غيلبلا ديربتلا

 ةرصاق ةوقلا تدجو نإو « «للحتلا عنمي د ًاديربت دّربت ملو ءاذغلا تعطقو .«طلخلل تريدو بيسلا

 ةوملا تيوق اذإف .ءاذغلاب ةوقلا تشعنو «هتدّربف اهل داضملا (7هو2م6:) جازملا ليدعتب تلغتشا

 دّربت الف «(16062) تايّمحلا هذه يف تدرب ادإو «(0ة15©) ةلعلا ىلإ تدع اهداضم رهقو اهشعنب

 غارفتسالاو حجضنلا دعب الإ ةدّربملا صارقألا لثم فيثكتو (10 0081:20) ضبق هيفامب

 . (83 6غ ه0)

 (1عونم عمأ) ما فالخب (5معانء [هنعم) ةنوفعلا ىمح (1:ءةاصعهأ) جالع نأ ملعا و

 (5معءانتء ةنوفعلا ىّمح جالعو «ضرملا ةداضم ىلع روصقم ٌقدلا (1:هداتسعم) جالع نإف «قدلا

 ناك نإو :هببس عطق ىلعو هيلع لب هدحو (215635658 ضرملا ةداضم ىلع ًاروصقم سيل 16067)

 ةقيدص اهنأ ةهج نم ةّوقلل ةودعو ءاهسفن ةهج نم ةوقلا ةقيدص ةيذغتلاو «ضرملا لكاشمب

 اياب هل درفنلو «نوناق ىلإ اهريبدت يف جاتحي كلذلف امهالكل ةنيعم يهف .ةداملا وهو اهودع

 نأ دهتجاو ريبدتلا فطلف تلهج نإف اهفرعت نأ دعب الإ «ىّمحلا جلاعت نأ كنكمي ال هنأ ملعاو

 «كنكمأ ام ًائيش ةبونلا موي يف كّرحت الو .(ه00ه:مء5) نطبلا يلاخ تنأو الإ «ةبونلا كاقلت ال

 .ةوقلا لاح كلذ عيمج يف يعارت نأ بجيو حجلاعت الو

 دصفلاف «مد بلاغلا طلخلا عم ناك وأ (81004) مدلا بلاغلا ناكو «ةيوق ةوقلا تناك نإف

 دصفلا دنع فاخي ًايران رفصأ سيل ًأظيلغ رمحأ (11820) لوبلا ناك اذإ ًاصوصخو ءيش بجوأ
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 ءريعشلا ءام لثمب سبي كانه ناك نإ ًاصوصخ ءًافيطل ًالاهسإ هدصف عبتأ مث هتدحو «رارملا ةبلغ
 لثم يف تدز ةعيبطلا نكت مل نإف نيبجنكسلاو ءريعشلا ءامو ليلقلا تشخريشلاو

 قالطإلاو (05062) لاهسإلا ال نييلتلا ةياغلا نوكتو جسفنبلا بارش لثم ؛''””تشخريشلا
 ظ «:تفيعلا

 ةكرتشملا نقحلا نمو «ةوقلا يف هيلإ جاتحي يذلا غلبملا ىلع نقحلا لامعتسا ّيلإ ٌبحألاو

 ركسلاو «ضيبلا ةرفصو «قلسلا قرو ةراصعو .«جسفنبلا نهد نم ذختت ةنقح «ةفيفخلا عفنلا

 يف هيلإ جاتحت امم فعضأ ؛ءاهتنالا يف هيلإ تجتحا امبر نييلثلا اذهف «قروبلاو ءرمحألا
 لصأب خوبطملا نيبجنكسلا :لثمب راردإب هعبتت مث «ةسبتحم ةعيبطلا تناك اذإ كلذو ءءادتبالا

 «جنوبابلا نهدب خيرمتلا : لثم يوق رح هل سيل امب هماسم حتفتو هقّرعت مث هوحنو «سفركلا
 ظ .رتافلا بذعلا ءاملابو ء«ضيبألا بارشلاب كلدلاو

 يف طلخلا تدجو نإف «ليطنتلاو خيرمتلا نم ءيش زجي مل ًادج ةذتحم ىّمحلا تناك نإف

 ءاملاب نيبجنكسلا لثمب لب «ةداعلل ةفلاخم هيف سيل امب ءىقف (58:0:0365) ةدعملا ىلإ ليمي لوألا

 ىلإ لع كافه: ناك نإ اينلا قيال ون قون ف فلا: نلإ ةفييطلا هك رعت طعللا ناك نإ ةنراحفلا
 تايّمحلا ءادتبا يف مونلا هعنماو ههبشي ام وأ «( هج لقث رادحناو رقارقب تسسحأو ء«ءاعمألا

 هيلع لوطيف ضفان وأ «(©019) درب وأ «(©دانو نهوهرته8) ةريرعشق تناك اذإ ًاصوصخ :؛(5060)

 ظ . (0010) دربلا

 .طالخألا جضأ عنميو «ءاشحألا ضعب ىلإ ةهجتم تناك نإ داوملا نيعي هنإف ضفانلاو

 نأ الإ درابلا ءاملا هعنمي الو «ىهتنملا دنع رضي مل امبرو ءادج عفان وهف طاطحنالا دنع امأو

 . جضنلا عنمي ظْلِغَو ةجاجف هيف طلخلا نوكي

 طلخلا امأو «ءسكن «ىّقنت نكت ملو ةئيدر ةقيرط تلمعتسا مث عفن اذإ دصفلا نأ ملعاو

 ةدعملا نوكت نأ الإ كلذ لعفي درابلا ءاملاو «هتّقر نع ًارئاخ ريصي نأ هجضنف يوارفصلا

 هئاضعأ يف نوكي وأ «مرو ءاشحألا يف نوكي وأ ةدراب وأ ,ةفيعض (11067) دبكلا وأ (ةهدحهعط)

 ءاملا برش دعب فعضيف ةفيعض ةيزيرغلا هترارح وأ «مدلا ليلق هجازم نوكي وأ «©هنه) عجو

 مهبيصيو «ةعرسب نوجّئشتي ءالؤهو ٌرحلا دالب لهأ : لثم درابلا برشل داتعم ريغ نوكي وأ «درابلا
 . ةلمجلا هذه نم لوزهملاو (81:هعمادعط) قاوف

 :ةروقوم ةيوويرخلا ةزرارخلاو الغ ندنلاو :فحجبشت دق ةلظيلغ نأ ةزاغخ ةداملا ةيفعاآمأو

 داتعم ريغ نكي ملو .يلصألا (1هصمع) جازملا ةدراب تسيل ةملاس ءاشحألاو «ةيوق ةوقلا نوكتو

 ةداملا ضفن ىلع ناعأ ام ًاريثك هنإف ءيش لضفأ درابلا ءاملاف ءًادج درابلل داتعم وه لب درابلا ءاملل

 .ىفاعي تقولا يف نوكيف كلذ عيمجب وأ «قيرعتلاب وأ «لوبلاب وأ «ءيقلاب وأ «ةعيبطلا قالطإب

 نم ىلإ ولو دعتريو «هنول ٌرضخي ىتح ًاريثك أردق درابلا ءاملا نم ليلعلا بيبطلا ىقس امبرو
 لاهسإو لوبو قرعب ةداملا عفدو عبطلا يوق امبرو «ةيمغلبلا ىلإ ىّمحلا تلاحتسا امبرف «فصنو

 .راجشألا ىلع عقي ّنم لط وهو .ةسباي ةوالح يهو ةبّرعم ةيسراف :تشخريشلا )١(



 تايمحلا يف يلك مالك : ةعبسلا نونفلا نم لوألا نفلا / عبارلا باتكلا
 وع

 (83680 ةرارحلا ةّرضم تفخ مث ًأامراو عضاوملا ضعب ناك اذإو «هتيفاع تناكو ؛(013:506)
 امبر «هتجاجف وأ مرولا دايدزا نإف .درابلا ءاملا عنمي مل «لوبذلا ىلإ يّدؤي هنأ تننظو «شطعلاو

 ةريثك مرولاب هتّرضم تسيلو قلطأو عطقو شطعلا نكس امبر «نيبجنكسلاو لوبذلا نم ًاريخ ناك
 اذإو «(1ءهسصمع#) جازملا ريثكلا بالجلا كلذكو .اهفيثكتو ةداملا عمج هل سيلو ءءاملا ةّرضمك

 ريصيف «(2016) ماسملا نم ايهيقت فدي نأ فيخ هيلع مدقأف ءدرابلا ءاملا 1 نأ زجي مل

 .ىلوألا نم دش تناك امبرو . ىرخأ (8مطمهأان5) ةذس ثودحل ىرخأ وتحل ايش

 ةشعر ثدحأو سفنلا رسعو هدول رق اها كرمان همنا انف اوم فداص اذإو
 ميدي هيدعي نأ بجي نم رثكأو .نولوق وأ ةيلك وأ (81200ء7) ةناثم فمعضو ءاحتشتو (11ءا205)

 ًاراح جازملاو .ةظيلغ لضعلاو ةيوق ةدحسلا كنار اذإ لب «هتحص ىف هب رّرضتي نم درابلا ءاملا

 :دوابلا ءاملا يف عاقنتسالا يف ًانايحأ صخرف تغرفتساو ءاسناب

 نأ صأي الف ءطالخألل 5526 غارفتسالاو حجضنلا تامالع روهظو طاطحنالا دنعو

 تلمعتسا اذإف ةللحملا ناهدألاب خيرمتلاو ,.جوزمملا قيقرلا بارشلا برشو .«ماّمحلا لمعتسي
 غارفتسالاو جاضنإلاب لغتشت نأ كلذ دعب بجيف «ىمحلا ضورع لوأ يف ةروكذملا ن نيناوقلا

 ةةاتلا عطق ليبس ىلع لب هانركذ دقو .«فيفجتلاو ليلقتلا ليبس ىلع سيل يذلا (8؟2هده1هه)

 (802عا12110) غارفتسالا رثك امبرف ةرورضل الإ ءدراب وأ راح يف ةجيضن ريغ ةداملا عرفتست الو

 . جضنلاب غارفتسالل ئيهتملا ريغلا طلخلا ريغ نم
 ىلإ غصت الو «هجاضنإ ريغ نم ثيبخلا كيرحتل بيطلاب ثيبخلا (81200ا:5) طلخ امبرو

 ىلإ ةجاح ال قيقر داحلا طلخلاو «قيقرتلا (©06808 جاضنإلا يف ضرغلا نأ معز يذلا لجرلا
 ريصت ىتح ةداملا ماوق ليدعت ((0001197©) جاضنإلا يف ضرغلا لب ءهلوقي امك رمألا سيلف « هقيقرت

 دعتسم ريغ كلذ لك جحللا جزللاو ,ءبشانلا ظيلغلاو «بّرستملا قيقرلاو «لهسلا عفدلل ةئّيهتم
 .جزللا عطقيو ءاليلق نيخئلا ققريو ءاليلق قيقرلا نخثي نأ جاتحي لب «لهسلا عفدلل

 ام ليبق نم ًائيش حضنلا يف نيمّدقتملا (5[ةاهص601) مالك يف عمسي مل لجرلا اذه نأ ولو

 ققري نأ جاتحي رئاخلاو ءرثخي نأ جاتحي اهنم قيقرلا نأ ةثوفنملا طالخألا جضن لاح لمأتو هانلق
 ةداحلا تايّمحلا يف ريراوقلا لاب ام لوقيف هسفن يف لمأتي سيل ملو هنم يدتهي نأ بجي ناكل
 بوسر تاذريصت مث «((5601262615) بوسر تاذاهئادتبا يف نوكت اال (5(طعمتع 12965)

 سيل ملف جضن دقو « ضرملل لعافلا طلخلا ريغ ءيش دومحملا بسارلا لهو «(56لن06215)

 يف نوكي نأ بجاولا نمف «حضنلا يف ةدوصقملا ةياغلا يه ةقرلا تناك نإ رمألا لئاوأ يف عفدني
 . دومحم (560126815) بوسر ءارفصلاو (81000) مدلا (8ءرء) تايمح لئا وأ

 يف عفدلل ًادعتسم هيف ريصي تقو دعب الإ لضفلا كلذ عفد اهنكمي ال ةعيبطلا تناك نإف
 يذلا تقولا كلذ لثم لبق طلخلل اهغارفتسا نأ ملعي نأ بجي ةعانصلا كلذكف «(ان8ه9 لوبلا

 امبرو اغالب لعفي ملو كّرح امبرو بعصتسم رسعتم وأ عنتمم «ةروراقلا يف جضنلا هيف رهظي
 «سونيلاج» لثمب نظلا نسحي نأ «ناسنإلا اذهب ىلوألا ناكو «بّيطلاب ثيبخلا (81ةمهان:5) طلخ

 مو ل بطلا ىف نوناقلا



 تايّمحلا يف يلك مالك : ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا لاذ

 نيلّوألا ضقانم نإف ةضقانملا ىلإ عجري مث «لّمأت لضف لمأتي وأ ءاذه نم همسر اميف «طارقبأ)و
 . الوأ رظنلا معني نأ هب ىلوألا نكلو ءروذعم قحلا ىلع وهو

 هذه لائمأو اهيلإ نكرف «بابلا اذه يف تحجنأ براجت هل تقفتا لجرلا اذه نأ نظأو

 قّقحتت ال نأ اهل قفتيو دحاو الو «حجنت ال نأ اهل قفتي دق نيناوقلا ىلع تسيل يتلا براجتلا
 0 تقاودب وب كيرا وا و بسلا ووش اهرب ينم

 ريغو ةيماسرس ماروأ اهنم تثدح امبر وأ ءاهجضن ىلإ ةلهم ال هنأ تنئظو 2« (0:عدص) وضع

 نامزلا نم لوطأ كلذو .اهجضن هيف عقوتي يذلا نامزلا لبق رطخ يف تعقوأ تكرت ولو .«كلذ

 رطخلا نم لقأ كلذ يف رطخلا نإف اهغارفتسا نم ذب الف ٠ .ةلاحم ال لدتعملا حضن هيف ف عقوتي يذلا

 .اهيف
 اذن اهوا تتيعأ اف: اما كك وعقد ىلا فرسنم قوم بأمل كإلا كال عنو

 رظتني امنإو «تالّهسملا يف هراظتنا جضنلا هيف رظتني ام ليبق نم سيل دصفلا نأ ملعاو ءاهنم دب

 ذإ اهئاهتنا يف دصفت الف «(0ةد5) ةلعلا ءادتبا نع دصفلا رخأت اذإو «ىرخألا طالخألا يف جضنلا

 بجوأو طلخلا نم ةبلغ تفخ نإ كلذكو «ةوقلا فعض هتافاومب كلهأ امبرو ؛«هل ىنعم ال

 . ءادتبالا يف الإ كّرحت الف جضن نكي مل نإو . (812ءد2402) غارفتسالا طايتحالا

 تكّرح يه كرحتت مل نإف ءجضنيو ةعيبطلا بلغي ىتح ًائيش كرحت الف ءءاهتنالا دنع امأو

 هيمسي يذلا وه اذهو اهلعفو اهعدف تكرحت وأ كرحتت يه تناك نإو ءاهكيرحت قفو تنأ
 «ضرملا جضني نأ دعب لّهسملا (8411565) ءاودلا لمعتسي نأ يغبني لاق نيح ًأجئاه (طارقبأ»

 سيلو ًاجاتهم 0015625659 ضرملا نوكي نأ الإ كلذ لمعتسي نأ ىغبني الف ء«ضرملا لوأ ىف امأف

 . اجاتهم رمألا رثكأ يف نوكي داكي
 ةيرورضلا ةيذغتلا :لثم هتقو يف سيل يذلا يرورضلا (52602802) غارفتسالا اذه لثمو

 كلت ةبسن ةداملا ةيداع نم فكلا ىلإ (8:2ءان24602) غارفتسالا اذه ةبسنو ءاهتقو يف تسيل يتلا

 «ةرتفلا تقو وأ «عالقإلا تقو عارف ًاغارفتسا تلمعتسا اذإو ءاهطوقس نع ةوقلا عنم ىلإ ةيذغتلا
 ةعانصلا غارفتساب داضت الو دصفت الو ءرودلا موي لاهسإلاب غرفتست الو «نوكي تقو دربأ وأ

 0 لاح «لاحلا يف هلعفت امي طالخألا نريثت الو «ةعيبطلا (8121208) غارفتسا ليم ةهج

 الغل بالج الو ءركس ريعشلا ءام يف ىقسي ال ىتح رودلا تقو يف ريبدتلا ىقوتت ةلمجلابو رود

 عزانم ال ةعيبطلا نيعم بيبطلا نإف ء«طرفي نأ ىلإ نعأ لب رطخ هنإف ؛يراجملا قييضتب رودلا ريثت

 لّهسي ثيح نمف هتوق امأ ء«فيعض يوق 04691هأ565) ءاود ىلإ جاتحي ام أريثك نأ ملعاو
 أعم ريثكلا غرفتسي الو نيسلجم وأ ءًاسلجم لّهسي ثيح نمف هفعض امأو ؛جزللا ظيلغلا طلخلا

 .ةوقلا طقست ال ىتح

 ءرادقملا ريثكت نم ريخ ددعلا ريثكتف نكي مل نإف «نكمأ ام هب عفادي نأ دصفلا يف يأرلاو

 نوكي الو هغارفتسا ىلإ جاتحي ال امم ريثك غرفتسيف «ةعفد ريثك (81000) مد غرفتسي ال نأ بجيو

 تانارحب ةعراقم نع ةوقلا فعضتو ءاهيلإ جيتحا امبر تاغارفتسال ةدع (81000) مدلا يف



 م تايّمحلا يف يّلك مالك : ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا

 . ىلوأ (8عبء2 ىمحلا جالعف ىمحلاو «(8مأ16مقا) عرصلا عمتجا اذإ هنأ ملعاو . ةرظتنم

 نأ بجيف ءدّيزتلا ىلإ ةطحنملا (560:6:) ىمحلا در امبر (816202650©) عادصلا نأ ملعاو

 يف ةيناقريلا ةروراقلا تناك اذإو .همأ نبل حلصي نأ بجيف مح اذإ عضارلا يبصلاو نكسي

 . نيبجنكسلاو ريعشلا ءام يقس (1213621) جالعلا نوكيف ءمرو ىلع لدت ىمحلا

 حتفنت مل امف (0هان© جنلوق (86:67 ىمحلا عم ناك اذإو «مرولل دصف ىّمحلا تأده اذإف

 ءام ىقسي مث ءاهنهد رثكيو ةنقحلا نيلو ,ءبجو نإ كيدلا ءام لب ءريعشلا ءام ىقسي ال قيرطلا

 .2”هيبجنرتلاو «يدنهلا رمتلا نم ذختت ةبرشأ اهنمف تالّهسملا امأو ءبجو نإ ريعشلا

 50 امبرو «ربنشرايخلا اهيف لعج امبرو «بالبللا ءام اهيف لعج امبرو تشخريشلاو

 اذإ ربصلا لثم لامعتسا ىلإ جيتحا امبرو «بالجلا يف هدحو اينومقسلا يقس امبرو ءاينومقسلا
 .بّبحي مث ديصعتلا ءامو ءابدنهلا ءام يف ىبريو لسغي نأ دوجألاو . ةظيلغ ةداملا تناك

 (0:5) ماسملا ضبقي هنإف لعف بهذم هنع دجو امو موق هلمعتسي دقف رفصألا جليلهلا امأو

 ميظع نينامرلا ءامو ماتلا جضنلا دعبف دب الو ناك نإف ؛ ءاشحألا نشخيو «(1013:2063) لاهسإلا دعب

 ءاينومقسلاو جسفنبلا نم ذختي ام تالّهسملا نمو «تاقوأ يف امهمحشب ةرصتعملا ةصاخو «عفنلا

 نم ذختي دقو عانعن ليلق هيف لعج امبرو « طاريق ىلإ اينومقسلا نمو «لاقثم ردق جسفنبلا نم نوكيو
 . ةفصلا هذهب ٌبح لثم اينومقس هيف لعجي (04601ه1265) ءاود ةفطلملا تادّربملا

 : هتخسنو

 روفاكلا نمو «مهرد فصن دحوأ لك نم درولا ن نمو «ريشابطلا نمو ؛ةربزكلا نم لخؤي

 يي سقط نقلا نو لسا وردوا هنن يق شاذ :قتاو ننيعت ىلا اننومقتيلا نسوا "”جوسط

 لجرفسلا ةراصعو «يماشلا حافتلا ةراصع نمو «مهارد ةسمخ نزو نيبجنرتلا نمو مهارد
 «.تشخ ريشلا اهب رمغيو «تاراصعلا عمجت ءزج سدس ةبطرلا ةربزكلا ةراصعو ء.ءاوسلاب

 اينومقسلا نمو .,فصنو قناد نزو روفاكلا نم ذخؤي مث .دقعني داكي ىتح امهب موقيو نيبجنرتلاو

 كرتي مث راخبلاب للحتي الئل ظفحيو ءاينومقسلاو روفاكلا هيلع ٌرذيو ءرانلا نع عفريو .ءمهرد نزو

 . فصنو نيمهرد ىلإ نيمهرد نم هنم ةبرشلاو «قفرلاب هسفن ءاقلت نم دّقعتي ىتح

 هيف لعجيو 2” ”فطان ةزربطلا ركسلاو نيبجنرتلاو :ةشحريشلا نم ذهتي نأ نكمي دقو

 ىلإ اينومقسلا نمو «جوسط ىلإ روفاكلا نم هنم ةبرشلا يف عقي نأ ردق ىلع روفاكلاو اينومقسلا

 يف لخدي 0 ةدراير ومحب تفيصلا ىف مورحملاو .هيرك ريغ سفنلا ىلإ ًابيبح نوكيو قناد

 لئاوأ قفاوت ال صارقألاو ءاهلّذحت نع ةداملا سكعنت الثل (7هدع) قرع اذإ مابا نخل

 هنهد «رّودم رمحأ هّبحو بدليلق ةاحي رهو فيلا هله عارتأ وهو: عاسلا ىلع عقيل وها :نيبجلرلا )000

 .ركسلا لسع معط همعط براقيو ةيثغت هيف نم معط ىلإ ليمي ليمي ولح همعطو فيفخ

 .نيترعص لزو وهو دل رت نفعا عرش 00

 . ىولحلا نم عون :فطان (9)

 .ناتكلا عاونأ أدرأ نم ظالغ اهطويخو ةقر اهجسن يف بايث :شيخلا (54)



 تايمحلا يف ىّلك مالك : ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا م

 ةثبشتم هاّمح نمل صارقألا نوكت ام قفوأو «(8:ةءانةهد) غارفتسالاو جضنلا دعب الإ ىمحلا هذه

 نتينسلا نأل راضلاب كلذ نسلو «ىّمحب ًانايحأ ٌسحي دق هريبدت ىف هتداع كراتو ةيفد اهناك تدعم

 اداب مج عاب روحا يتاداعلا كك

 نيمومحملا ءالؤه ةيذغت يف : لصف

 ديوي د ل .ةبطرلا ةيذغألا يه نيمومحملل ةيذغألا قفوأ نأ ملعإ

 ضرملا دض وه ثيح نمو :«(765:56:) جازملا هيبش وه ثيح نم قفاويف «''”نيعدتملاو نايبصلا
 (6:2919) لمثلا جرخي مل ام ةتبلأ ذغت الف «ةسباي ةعيبطلاو ىمحلا تذخأ اذإو «(001568565)

 اهيف ءاذغ ال «ةيلاخ مهفاوجأو ةدتشملا بئاونلا وأ «ةرئادلا بئاونلا مهاقلت نأ بجيو ؛همامتب

 عفدلاو ء.جضنلا نع مضهلاب ةعيبطلا تلغتشا «تقولا كلذ يف نيذتغم اوناك نإ مهنإف ةتبلأ

 هنأ قفتا نإو ؛هدعب امف طاطحنالا ىلإ ةيذغتلا رخؤت نأ بجي كلذلو «ءلاطو «ءضرملا مكحتساو

 .نوكي ام دوجأ وهف ءاذغلا يف ةداعلا تقو طاطحنالا تقو قفاو

 كلذ نيب ام هنمو ءادج ظيلغ وه ام هئمو ءًادج فيطل وه ام ريبدتلاو ةيذغتلا نم نأ ملعاو

 :وه ةفاطللا يف غلابلا فيطللاو «رثكأ ةفاثكلا ىلإ ليمي هضعبو ءرثكأ ةفاطللا ىلإ ليمي هضعبف

 وه امم ةفاطللا بناج يلت يتاوللاو «ءاحصألا ةيذغأ لامعتسا وه ًادج ظيلغلاو ءءاذغلا عنم

 ريعشلا ءام هدعبو ءادج قيقرلا بالجلاو «نامرلا ةراصع ىلع ءاذغلا نم رصتقي نأ طسوتم

 ةيناميلاو خانافسألاو «قمرسلا لثم ةبطرلا ةدرابلا لوقبلاو «ظيلغلا ريعشلا ءام هدعبو «قيقرلا
 «ججدلاف ظلغلا بناج ىلت يتاوللاو طسولا وهو ءوه امك ريعشلا كشك اهدعبو ءاهوحنو

 «كمسلاو «جيهايطلا اهنم فطلأو ء«جيرارفلاو جابقلا اهنم فطلأو ,(8>نعصنانع) فارطألاو

 ءادج راغصلا كمسلاو «قيقرلا ليلقلا تشربمينلاو «جيهايطلاو جيرارفلا ةحنجأ اهنم فطلأو

 ءاقيقر الح درابلا ءاملا يف ذيمسلا زبخلا لولحم هنم فطلأو ءوه امك ريعشلا كشك اهنم فطلأو

 هتنوخث ىلإ عمجي هنإف «نيمومحملل ءاذغلا معن ريعشلا كشكو «يوق ءاذغ وهف ظيلغلا امأف

 ةةوفل ةعرسر نتظملل انكسر م ىسحلا ةةافعو اذيلو طرت و هذلحي اقلزو ةسكاع ةلاعللاو

 ظ ظ ..كظفانملا يف ثبشتي الو بسري ال كلذلف «هيف (10 00805200 ضبق الو لاسغناو

 اذإو «(©ملهوص) مغلبلا :لثم الج امبرو «ءيرملابو ةدعملاب قوصل هيف سيلو تقاض نإو
 ؛(#هونسعد) ريبدت فيطلت ىلإ جاتحي ثيح نولمعتسي ءامدقلا ناك دقو «ةتبلأ خفني مل هخبط ديجأ

 هبيطرتو ءاملل هذيفنتو «ليلق هءاذغ نإف «ءاملا ريثكلا لسعلا ءام «هئامو كشكلاب ريبدتلا نم فطلأ

 ةدايز ةوقلا يف ديزي دق ٍةلاحم ال هنإو «ةروسكم هترارحو «ريثك هراردإو «هحيتفتو هءالجو «هب

 نيتي علو ؛ءالجو ًاعيطقت ىوقأو ىذغأو ظلغأ وهف يلسعلا نيبجنكسلا هولتيو تلق نإو ءام

 . لسعلا يف ام ةراحلا ءاشحألا ةّرضمو نيخستلا

 ناك نإو «لحنلا لسع نم لضفأ ىّقنملا اصوصخ ركسلا وهو بصقلا لسع نإف نآلا امأو

 ) )1١خويشلا :نيعدتملا .
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 امبر «نيبجنكسلا ىلع راصتقالا نكلو يركسلا نيبجنكسلا كلذكو «لسعلا ءالج نم لقأ هؤالج
 ريغشلا ءام يقسل لعجن نحنو ةداحلا (121562565) ضارمألا ىف فّوخم اذه نسم ثورأ

 اهجاضنإ نم ةعيبطلا نيكمتو «ضرملا ةدام عبط هيضتقي ريبدتلا فيطلتو ًادرفم ًامالك نيبجنكسلاو

 لاتقب ةعيبطلا لاغتشا دتشي كلانهف «ىهتنملا فيطلتلاب تاقوألا ىلوأو اهغارفتساو ءاهليلحتو

 نإف كلذ لبق امأو:: 63و نارحتنلا دع [اضويفخعو رك يشب اينع عت نأ فبقي ذاق +ةداملا
 (هطوهسصعم) نطب قالطإ وأ ءدصف ىلإ نوكي نأ فيطلتلا يضتقي اممو ءوكحتسا نوكي ال لاتقلا

 نإ ىذغي مث «ةجاحلا كلت ءاضق نم غرفي نأ بجي ٍذئنيحف «ةجاح (510) عجو نيكست وأ ةنقحو

 تقولا ظيلغتلاب تاقوألا ىلوأو «ةوقلا هيضتقت ريبدتلا ظيلغتو رخآ عنام نكي ملو «ءاذغلا بجو
 ررض كرادتي نأ بجيو «(0هان5 ةلعلا لئاوأ وهو ةداملاب ادج هيف ةلغتشم ةوقلا نوكت ال يذلا

 تل ا يا
 نوكي نأ بجيف «قيرافتلاب هيف (0155هانأنهه) ليخللا نآألو «ةعفد ريثكلا مضهب يفت ال ةوقلا نإف

 . قيرافتلاب لدبلا

 لالا يطعا نإ تا رك هلو جوحي ال «هليلحت ةلقل هنإف سكعلاب رمألا ءاتشلا يفو

 هيف فطلتي نأ ىغبني نب اذهلو «ءيدر نامز فيرخلاو «ةعفد هنع تعزفف هب ةيفاو ةوقلا تناك ةعفد

 فعض عم قيرفتلا ةلمجلابو هيف ىلوأ اليلق اليلق قيرفتلاو «ةداملا رهق نيبو «ةوقلا ظفح نيب
 ظ ظ ظ .ىلوأ ةوقلا

 ةوقلا نكل ,فيطلت غلبأ ءاذغلا فطلي نأ بجوألا ناكل «ةوقلا يضاقت الول هنأ ملعاو

 ةوقلا وه تملع امك جلاعملا نإف (1ءونمعلأ) جالع عفني مل تراخ اذإو ءروختو كلذ لمتحت ال

 نإف رظني نأ بجيف اذه تروصت اذإو «ةوقلا ىلإ تالآلا لصوي مداخف بيبطلا امأ .بيبطلا ال

 يف روخت ال ةوقلا نأ تيسدنعو انيق اهاهتنم نوكي نأ كلذو ءادج ةداح (02115) ةلعلا تناك

 ملو «ةداملا ىلع اهتطلسو «ةوقلا ىلع لغشلا تففخ ء.اهاهتنم ىلإ اهئادتبا نيب ام ةدم لثم

 نارحبلا موي يف اصوصخو الصأ ماعطلا كرتب ولو «ريبدتلا تفطل لب فيثكلا ءاذغلاب اهلغشت

(01155)) . 

 ةياغلا ىف ال فطلي نأ بجيف ًاقلطم ًاداح لب ادخن .نميل اداَخ (15ءدكعع) ضرملا ماو نإو

 نظرحلا تناردذإو ةمهظع ببسي الإ ةماخ 6 دز نارحبلا موي يفو «ىيددملا دحعألا
 فيطلت عم ىهتنملا ىلإ ملست ال ةوقلا نإف ريبدتلا فطلت مل «نمزملا نم ًابيرق وأ ًانمزم (015ههكعو)
 كريبدت رخآو «ظلغأ كريبدت لوأ نوكي نأ فانصألا عيمج يف كلذ عم كمزلي هنكل «ريبدتلا

 «ىهتنملا برق ىلإ ةظوفحم ةوقلا نوكت ىتح كلذ نيب اميف جّردتتو «فطلأ ىهتنملل يفاوملا

 .اهريغي لغشت الو ةداملا ىلع لسرت كانهف

 اعوبسأ ولو هوحنو «بالجلا ىلع رصتقي نأ لاحلا بجوأ امبرف ةيوق ةوقلا نأ تملع اذإو

 لكشأ اذإو :ريعشلا ءام ىلع ترصتقا افعض تفخ نإف ماروألا (5662) تايّمح يف ًاصوصخو

 ىلإ ليمت نأ نم ىلوأ فيطلتلا ىلإ ليمت نألف .هفرعت ملف (21563565) ضرملا ىف لاحلا كيلع

 (1563565) ضرملا يف ةيوقتلاو ةيذغتلا نأ معز يذلاو .لامتحاللاو ةوقلل كتاعارم عم ةدايزلا
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 وأ ةعيبطلا هتلعف تئكش ىتم (813ن808) غارفتسالا كدي يفو ءجضنلل نيعم ال هنأل ىلوأ داحلا

 (804) نادبألا نمو «ىلوأ ةيذغتلاف ء«ةوقلا طوقس تفخ اذإ لب هأطخ كانفرع دقف .لعفت مل

 اذإ مهنإف «ريثكلا لكألل ةداتعم تناك اذإ ًاصوصخو ءانلق امل ًافلاخم ًاريبدت يضتقت ةيرارم نادبأ

 نم مهلاح لخي مل «ىهتنملا تقو وهو هنم بعصأ يف لب ىّمحلا ءادتبا سفن يف ولو ءاوذغي مل
  اوعقو ءايوقأ اوناك نإو بيرق اوتامف مهيلع (51ههه5©) يشغ ءىوقلا فاعض اوناك نإ مهنأل نيرمأ

 .(8© نيعلا روغو «(21050) فنألا قاقدتسا نم لوبذلا تامالع مهيلع ترهظو لوبذلا يف

 . عذاللا رارملا نم مهدعم ىلإ بصني امل كلذ لبق مهيلع (572605©) يشغ امبرو .عدصلا ءوطلو

 عنم لمتحي الف ءلزهو فعض ءاذغلا هنع عطقنا اذإ هنكل محللا روفوم وه نم سانلا نمو
 الف «ةليلق دج ةفيعض ةيزيرغلا هترارح وأ «ةريثك ًأدج ةيوق ةيزيرغلا هترارح نم لكو ءءاذغلا

 . ءاذغلا كرت ىلع ربصي

 ؛ليبقلا اذه نم ءالؤهو ةكراشملاب عادصو .هتدعم يف ملأو (©9ذ8) عجو هبيصي نم مهنمو

 يّوقيل كلذ وحنو نامرلا ةراصع هب اوطلخي نأ اوجاتحا امبرو ء«ريعشلا ءامب اوعنتقا امبر ءالؤهو
 اوفعض اذإ ءالؤه نم ريثكو ءماعطلا لبق قفرلاب هئيقت نأ تجتحا امبرو 5:0(«2ه2865) ةدعملا مف

 . (5همصةعط) ةدعملا مف ىلإ رارملا بابصنا لب فعضلا ةدش سيل ببسلاف «مهيلع ىشغي داكو

 فذقلا يف فذق ريثك ءامب ًاجوزمم ًابارشو «ًاريثك راح ءامب ًاجوزمم ًانيبجنكس اوقس اذإف
 خياشملاو ءنكس ضباوقلا بوبرلا نم ائيش معطت اذإف هتوق توتساو «ةيوارفص اطالخأ

 . عوجلا ىلع ربصي ال نم ليبق نم نايبصلاو ءءافعضلاو

 وعساولا ''”ءاضعألا وززلتملا ًاصوصخو نابشلا مهيليو ءربصلا وديدش مهف لوهكلا امأو
 هجو نم ىضرملا ءالؤه لاثمأ ىف ءابطألا عئيطخي ام اريثكو ءدرابلا ءاوهلا ىف (75561) قورعلا

 طقست ةوقلا نأ اوملعو ىهتنملا ارقد انا ذا ءرمألا لوأ يف ءاذغلا رعت هل كلذو ءرخآ

 ناكو ءادتبالا يف هوذغ مهنأ ولو نيتهج نم اوأطخأ دق نونوكيف «ةرورض تقولا كلذ يف هوذغ

 تالزن مهبيصت نأ ىضرملا كئلوأل ضرعيو .طلغلا اذه نود ًأطلغ ناك ءاطلغو أطخ كلذ

 داوملا طغضتو نودهيو نولملمتيو «نولقلقتيو .جضنلا مدع قالقإل رهسو «ةيرارمو ءةجف
 .«سيل ام مهل ليختيو «شارفلا يف نوبلقتيو «سيل ام نوعمسيف مهتاراخب رثكتو «مهاوق
 قلل ( (8[هدحقعط) ة ةدعملا مف عجول تداولا وعاشت كاجو يتكرر

00 

 ريعشلا ءامو نيبجنكسلا يقس يف نوناقلا يف : لصف

 كمل نوب مكاو .ةروصلاو ةوقلاك الإ ريعشلا مرج نم هيف سيل ام هنم ريعشلا ءام نإ
 ردق ءاملا نوكي نأ هدوجأو ءخبطلا ىفوتسا دق ناك اذإ عفنلا يف عمطمو ء(1 عواصم عسأ) جالعلا يف

 رمحألا ذخؤيو «نيسمخلا نم بيرق ىلإ عجر دقو ةدحاو ةجركس ريعشلاو .ةجركس نيرشع

 . ةيوقلا ةديدشلا ءاضعألا باحصأ : ءاضعألا وززلتم 69
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 هجاضنإو «لوضفلا هجارخإو هلسغو ريثك هبيطرتو «لقأ هؤاذغ يذلا قيقرلا وه اذهف ءهنم قيقرلا
 نوكي ال نأ ءاذه لثم يف ّىلإ بحألاو «هقيقدو ريعشلا مرج نم ءيش هيف ام هنمو «لدتعم ريثك

 رثكأ اذه لثمو ءًاديدش هجزلي نأ غلبي الو خفنلا هبلسي ام ردقب هخبط نوكي لب ءاأدج خبطلا ريثك
 يف ةدرابلا (5:هدد65) ةدعملا يف ضمحي نأ ًاريثك هل ضرعيو ءًاجاضنإو السغ لقأو «ءاذغ
 نوكي دق ريعشلا ءامو ريثك (1هسصمأ:) جازملا ءوس باب نم بيرغ ّرح اهب ناك نإو .اهرهوج

 هيف ركسلا ىوسي يذلا .«يدنغ نيبجنكسلا دوجأو أرشقم نوكي دقو «هرشقب ريعشلا نم ًاحوبطم

 اهكرتي لب ركسلا نوتم ولعي ال ام ردق رمخلا لخ فيقثلا لخلا نم هيلع ّبصي مث ءردقلا يف

 «نايلغ ريغب لخلا ىف ف ركسلا بوذي ىتح راح دامر وأ ئداه رمج ردقلا تحت لعجي مث ةفوشكم

 هيلع ٌبصي مث ّلخلاو ركسلا جزتمي ىتح (810 ةرارحلا رثكت الو ةعاس كرتيو ةوغرلا طقلت مث

 يف دسفم بركم أعم ريعشلا ءامو نيبجنكسلا نيب عمجلاو ماوقلا ىلإ ىلغيو «نيعبصإ ردق ءاملا

 ضمح نإف اهلبق نقحي لب «ةعيبطلا سبي ىلع ريعشلا ءام ىقسي نأ بجي الو ءريعشلا ءامل رثكألا

 ضمح نإف هوحنو سفركلا لصأ هعم خبط ضمح نإف «هنم قرألا يقس (05268[5) ةدعملا يف

 «ةرارحلاو ةقرلا ةديدش ةداملا نكت مل اذإ اصوصخ «هب لفلفلا نم ءيش جازم نم دب الف اضيأ

 عطقف ة ةركب نيبجنكسلا يقس اذإ نكلو ءرمخ لس ليلك نيوورخملل هب جرمت دقق اهعئان زثك اذإو
 ام لسغيل الوأ .روكذملا قيقرلا كشكلا ءام نيتعاس دعب عبتأ عفدلل لوضفلا أيهو م

 دقو «يشعلا دنع نيبجنكسلا يقس نإ ريض الو (10 807/) راردإو .قرعب هجرخيو .هولجيو هعطق

 يف ديزيل ريعشلا امي ىلع تاللججلا بدقت ىلإ جيتحا اميرو .(5:هم22عط) ةدعملا ءاذغلا قراف

 ' امهلبق مدقي نأ جيتحا امبرو «(؟ةمهد#) ناسللاو ندبلا ىلع ًابلاغ سبي تيأر اذإ كلذو .بيطرتلا
 . نيتعاسب كلذ لك يدنهلا رمتلا ءام نم أئيش ةعيبطلا نييلتل

 ةداحلا تايمحلا تاحلاعم ىف الوأو (1عداصت عمأ) تاحلاعملا ئَف : لصف

 مث جاضنإلا و (6013مط0ه:عوز5) قيرعتلاو را ردالا و نييلتلا (16عز65) ريبدت نم ليق 3 8

 نأ بجي امم كلذف .«كلذ نم ةيذغتلا يف ليق امو «كلذ دعب نم ءاودلاب (872هان21408) غارفتسالا

 ءاذغلا ديربتو ءءاوهلا ديربتب نوكتف «(81680 ةرارحلا ةذش ةئفطت هوجو امأو .انهه هركذتت

 ةراصعو .«لجرفسلا ّبح باعلو انوطقرزب باعل لثم كاسمإب ةيودألابو «تاداّمضلاو «ةيلطألاو

 ضرملا بحاص (©طةمنه0) قلح دهاعت نإف شطعلا نكسيل مفلا يف سوسلا برو , ءاقمحلا َةلقب

 نقحلا لامعتساب اوعفتنا امبرو ءادج ةعفانلا تامهملا نم فجي الو بطر ىقبيل داحلا (101563569)

 روفاكلا نم ءيش عم درولا نهدب ءاقمحلاو عرقلاو ءاثقلاو ,يدنهلا خيطبلا ةراصع نم ةذختملا

 حوارملا قيلعتبو ةمحزلا عنمي هديربتو «نكمأ ام ًادّربم ءاوهلا نوكي نأ بجيف ءًاميظع ًاعافتنا

 يذلا اصوصخو ءّرحلا نيطلاب نييطتلاب دهعلا بيرق اتيب ناك نإو «ريثكلا دمجلا دضنيو «ةريثكلا
 هيف لاسو «تاشاشرلاو «تاراوفلا هيف تّبصنا اذإو دوجأ وهف «يدربلا نطق نبتلا ناكم هيف لعجي
 يربطلا نم هيلع ماني يذلا شرفلا ناكو «كابشب ةاطغم ةكرب ىلع عجضملا ناك وأ بذع ءام

 درولا ءام هيلع شوشرملا ناحيرلاو لجرفسلاو فالخلا فارطأ نم شرفلا رئاس ناكو ءهوحنو

 ةبيطلا هكاوفلا قلف نم تاخوضف اهيف قابطأ تعضو دقو «جسفنبلاو درولاو رفولينلاو حافتلاو
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 (17/1ه05) حيرلا بيطلا ىرثمكلا نم بورضو لجرفسلاو حافتلا لثم ةدرابلا (181ه49) حيرلا

 ريسي ءيش اهيلع رطق دقو روفاكلاو لدنصلا اهيلع ًارورذم فالخلاو رفولينلاو درولا ءامب ةشوشرم
 0 ءاذغلا (8ءعنصع») ريبذت مآ و . ءاوهلا (2ءعنصع») ريبدت اذهف نوكي ام ةياغ وهف رطعلا بارشلا نم

 ءاثقلا ءامو «ةصاخ يدنهلا خيطبلا ءامو عرقلا ءامبف «نييلتلا ديربتلا عم ديرأ نإو «تملع دق امف

 ا يو د ويعي  ووو دوو يعج ةباش للاب يعلو ةنقلاو
 زملا نامرلا ةراصعف سبحلا ديربتلا عم ديرأ نإو ء«ةديدش ةيفصت دعب غودلا نم ذختملا

 . ءامو ؛حولمملا ريغلا نوميللا م7 «يماشلا ثوتلا ءامو ءمرصحلا ءامو ءضماحلاو
 . سيراب ربمألا يأ كشرزلا ءامو «كلذ هبشأ امو جرتألا ضامح

 ةوررلا ةنافع أ هرولا هام اضوصخو «ةمولعملا تاراضعلا نمت: اذا شلاوةةيلطالا امو

 لخلاب انوطق رزب باعلو «ريثك ديربت اذه عم ابدنهلاو ةربزكلا ءاملو روفاكلاو ءلدنصلاب يرطلا
 ناك لدتعا اذإ هنإف هعفنأو ءيش مظعأ تادّربملاب (11962) دبكلا ليطنتو «ليبقلا اذه نم درولا ءامو

 يف وأ «(©هادهط) لاعسو (تهنه::5) ةلزن كانه تناك اذإو ءاملا حلص امبرو «حالصلا لج هيف

 ىلع بصي ال نأ بجيف (1/350155(6) تاراخبلا ةرثك ىلع لدي 00 و ء(0 227167 لقث ةنمأر

 هبجوي ام بسحب هايملا (؟2م0155) راخب ىلع بابكإلاب لغشي لب .لخ وأ ءام (11684) نما رلا

 (آ>هنعاط) تالوطنلا نم لمعتساف «هانركذامم ءيش الو (0ههسط) ةلزن نكت مل نإف ءلاحلا

 ىلع نبللا بلح (51680) سأرلا (10 811) ءالتما لاح لثم ىف لوطن ٌرضأو «تئش ام ءالطلاو

 سأرلا ليطنت تاقوأ ملسأو كلهأو «(51624) سأرلا 5 ل ثدحأ امبر هنإف (81620) سأرلا

 مل امير تقولا اذه لثم يف لب «بطرب سيل ايرارم (1/2مها155) راخبلا نوكي نأ هئالتما عم ([1620)

 تيأر اذإو . هسبيو 00251 10552) موشيخلا ةبوطرو ءرهسلاو مونلا لاح نم فرعتيو «عفن لب رضي

 ةداملا سذج يف دهتجاو .خيرمتلاو ليطنتلاو كايإف «(70252] ؟0552) موشيح ةبوطرو اتابس وأ اهون

 ليسي نأَت سأب الف ةديدش هجولاو 03035©) فنألا ىف (8:151مء135) ةرمح تيأر اذإو :لفسا ىلإ

 ديربتلاب فداصت نأ كايإف تدّرب اذإو «ةدمضألاب 5-5 دبكلا دّربو «نيرخنملا نم (810040) مدلا

 (©ةد5©) ةلعلا لوط ىف ببسلا راص امبرف كلذ ىعارت نأ بجي لب «للحتلاو قّرعتلا تقو ديدشلا

 ةداحلا تايّمحلا يف رذحي نأ بجيو 0-5 ملسأ (0هد5©) ةلعلا لوط ناك امبر هنأ ىلع

 ىلإ لضفلا لوبق نع ةعيبطلا زئمشتو «ةوقلا فعض يف ديزي هنإف ءجحسلا عوقو (5(طعهنو 16765

 تملآف يلاعألا ىلإ لوضفلا تعجر امبرو لوضفلا نم ةبلغب الإ اهنع اهعفدو «ءاعمألا

 يف بيجع عقوم شاخشخلا بارشل ناك امبرو (120) سأرلا تملآو اهيف تخفنو «فيسارشلا

 . ميونتلا يفو جضنتف ةقيقرلا ةداملا ريثخت

 ةداحلا تايمحلا يف بعصت ضارعأ 0 يف 5 : لصف

 لييصتت ىف عرش مث اهتاجالع قو تايتحلا ىف دعت ىتلا ضارعألا ىف ًالوأ ملكت .
 (0نان5 ةريرعشقلاو دربلاو ضفانلا لثم ضارعألا هذهو «(8اطعمنع [عوبور) ةداحلا تايتحتلا

 ءىقلا لثمو «طرفملا (81818::812620) فاعرلا لثمو «ريثكلا (76556) قرعلا لثمو ءاتطقءفه8)

 تانيا لثمو «قاطي ال يذلا شطعلا لثمو .فعضملا (12132068) لاهسإلاو فينعلا (؟7همن#)
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 لحقو (1ةمونع) ناسللا ([[182582655) ةنوشخح لثمو ؛ مزاللا قرألا لثمو ء«ريثكلا (156 همهدق ةعنل)

 ةوهشلا طوقس لثمو «رتاوتملا لاعسلاو «بعصلا عادصلاو حلملا (5116ع2ع) ساطعلا لثمو .مملا

 . (881«عمانعط) قاوفلاو ةئيدرلاو ةيبلكلا (4مم6116) ةوهشلا لثمو «سوميلوبلاو (مممعان1)

 ادإ د ربلا وق (تناتك انصكعتسم) َة ري رعشقلا و ضفانلا (2 عجم عم) ريبذت ىف : لصف

 2 تطرفأ
 ينارحبلاو (8هعنت368) ريبدت ىلإ جاتحي الو ءًاعيرس حلصي هنإف قرعلل ًاعبات كلذ نم ناك ام

 فارطألا طبر هنكس اميرو كلذ ريغو فعضيامموهالو ,عفدلاب ضراعي نأ بجي الل

 جيتحا نإ جنوبابلا دا ةسقلا نهدب خيرمتلاو راثدلا نيخستو «قيقرلا كلدلاو (8:(ءعمتنانعو)

 (ء(ءعسنانهد) فارطألا طبرت نأ بجيف ءاهريغ يف وأ تايّمحلا يف ناك ماد اذإ يوقلا امأو «هيلإ

 لثمب كلذ يّوقي نم سانلا نمو ءنسوسلا لصأو جنوبابلا نهدب خرمتو «ةريثك عضاوم يف
 زواج امبرو ءاحرق رقاعلاو لفلفلاو «قروبلاو جنذوفلاو «حيشلاو باذسلاو رتسديبدنجلاو ةلقاقلا
 ءءام يف (846لنهنم65) ةيودألا هذه تخبط امبرو «تيتلحلاو لدرخلا تاخوطل لامعتسا ىلإ كلذ

 كلذكو «هيف خبطي نهد عم وأ هدحو هسفن بابلا اذه يف يوق ريجرجلا ءامو «نهد هيف خبط مث

 .هوامو قبحلا خيبط

 يف خبطتو ءاحرقرقاعو لفلفو . جنذوفو باذسو ءّرمو سباي ثبش دخؤي : ديج نهد ةفص
 ,نهدلا ىقبيو ءاملا ىنفي نأ ىلإ مسمسلا نهد هفصن يف ىّمصملا خبطي مث ًامعن ًاخبط بارش
 نهدو .حيشلا نهدو .ءطسقلا نهد عبرلا ضفان لثم يف ةيوقلا ناهدألا نمو ءأاخورم لمعتسيو

 قئادو لفلف مهارد ةثالث نزو نهد ةيقوأ يف لعجيو ءّرملا نهدو ءنسوسلا نهدو ؛موصيقلا
 «سفركلا هيف خوبطملا تيزلا وأ نهدلا يف ًاخوبطم نيتنسفألا لمعتسيو ءًاقوحسم احرقرقاع

 ءاملا برش هنكسي ام ًاريثكو «تابورشم ىلإ جيتحا امبرو أدج عفان راحلا تيزلا يف لوخدلاو
 يف خبط «ظلغأ ةداملا تناكو كلذب نكسي مل اذإو «هراخب ىلع بابكإلاو ةرارحلا ريثكلا راحلا

 هايمي رخبو»«ةوحتو كيشلاو ؛''”ريجرجلاو ىكطضملاو + سفركلا و زبو جنتوفو نوسينأ ءاملا

 شوجنزرملاو «باذسلاو رخذألاو ءثبشلاو جنذوفلاو .'"”موصيقلاو حيشلا لثم اهيف خبط

 ٌردو ءنانسألا رفحل داضم وهو ءًايسنج يوقي هروذب لكأو هريصع .يناتسيو يرب ناعون :ريجرجلا )١(

 ءاود لضفأ نأ ةثيدحلا تاساردلا ركذت .شمنلا ليزي هؤام ء«نطبلل نّيلمو .ماعطلل مضاهو ءلوبلل ش

 تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .ريجرجلا ريصع وه سأرلا نم طقس دق نوكي نأ دعب رعشلا تابنإل

 ظ ١1487. «توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم .باشعألاو

 يف رفظملا كلملا اهامسو يكاطنألا دواد اهاّمس اذكه فساجنرب ةينانويلاب ايسامطرألا وهو :موصيقلا (5)

 اذإ .راهنألا فافض ىلع تبنت «ةرمحلا ىلإ لئام اهنول ةبشع .«فشاجنرب ةدرفملا ةيودألا يف دمتعملا

 يوادتلا .محرلا مامضنا حتفو نينجلاو ةميشملا جرخأو ثمطلا ردأ ءاسنلا هيف تسلجو ءاملاب خبط

 «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ .ًاثيدحو ًاميدق تاتابنلاو باشعألاب
 . 0١
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 . ضفانلا نكست راردإلا ةيوقلا 046كنهند6) ةيودألا عيمجو «ةراحلا روزبلاو عوق

 طسقلا نم برشي نأ هوحنو عبرلا يف ميظعلا ضفانلل ةنكسملا (166لنهكهعو) ةيودألا نمو ٠

 نويفأ ليلق هعم لعج امبرو عفانم نوقيراغللو ءراح ءام يف هلثم نوقيراغلا نمو راح ءامب لاقثم
 اضيأو «راح ءام يف لاقثم رادقم اسريإلا نم ًاضيأو .كلذ ريغو ضفانلا ةدش عنمو «قّرعو مّونف

 قايرت تابكرملا نمو ءراح ءامب لاقثم ''”نويلاسأ رطفلا وأ «راح ءامب لاقثم نزو لهبألا

 باذسلا لثم هيف يلغم لسعلا بارشو ؛يلفالفلاو يجنذوفلاو «ينوّمكلاو ةرزع قايرتو «ةعبرألا
 نشفانلا لبق ىقسي ةردصاو: نست ىلا برحتلا بكلا اذهو ٠ لفلقلاو اخبرت رئاعلاو .فدلحلاو
 . هعنمي وأ هلدعيف رثدلاو رانلاب نخسم هؤاوهو ..هدقرم ىلع وتسم ليلعلاو «ةعاسب

 ظ : هتفصو

 هنم ةبرشلاو «نمسلاب نجعي ءزج دحاو لك نم لفلفو ريشواجو «نويفأو ءّرمو ةعيم ذخؤت

 نويفألاو ءاحرقرقاعلاو تيتلحلاو ءوقودلاو رتسديبدنجلاو ريشواجلا ذخؤي :ًاضيأو .ةالقاب رادقم .
 ا ا ا ءازجأ

 رزبو «ينامرك نوّمكو نادجنألاو «جنيبكسلاو ريشواجلا نم ذخؤي :ةديج ىرخأ ةخسن

 رتسديبدنجو دنوارزو نارفعزو جنبلا رزب فصنو .لاقثم دحاو لك نم لفلفلاو سفركلا

 دحاو لك نم احرق رقاعو «اهرجلا رزب نيقناد دحاو لك نم ليبجنزو هاوخنانو ٌرمو «نويبرفو

 يقس ىلإ هيف جيتحا امبرو ءادج راح ءامب ةقدنب وأ ةرعب لثم هنم ةبرشلاو «لسعب نجعي لاقثم
 «يلجرفسلاو جرايألا لثمب (مندسطهه2) لاهسإلا ىلإو «ةنخسملا ةيذغألاو نخسملا بارشلا

 . هؤافش هنإف نتنملا بح تيقس «ىمح الب اصوصخو ابعتم ضفانلا ناك اذإ لب يرمتلاو

 تايمحلا ف (7٠1ءووع]) قرعلا طارفإ (18 عونسمم عم) ريبذت ىف : لصف

 حّوري نأ بجيف دسار وو شلا تعوذ «نكمأ ام سبحي نأ بجي ال نا رجلا

 ام فشنب لغتشي نأ بجي الو .دراب عضوم يف حجري نأ بجيف ,نغي مل نإف « عضوملا دّربيو

 هحسم نإف . (5اله2086) يشغلا بلج امبرو «هريثكتو هراردإل ببس كلذف يفق دعي افنشن ىذقت

 نهدبو «سآلا نهدبو «يوقلا درولا نهدب ندبلا خرمي نأ بجيو هسبحي هكرتو «هيف ديزي
 «صفعلا حافتلاو ءصفعلا لجرفسلا اهيف خبط هايم نم نهد ذختي وأ «رانلجلا نهدبو «فالخلا

 قوقدملا سآلا بح ٌرذي دقو «هملعت ام ىلع نهدلا اهيف خبطيو ىّمصيو ؛هوحنو رانلجلا درولاو

 «ينيصلا وهو فيفخ دوسأو «يدنهلا وهو ةحئارلا بيط فيفخ ضيبأ :فانصأ ةثالث وهو :طْسَقلا )١(

 هب متيوادت ام ريخ» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف هركذ درو دقو ءدوعلاك رجش وه .نيزر رمحأو
 تاذ اهنم «ةيفشأ ةعبس هيف نإف يدنهلا دوعلا اذهب مكيلع» :ِلَي هلوقو .«يرحبلا طْسّقلاو «ةماححلا

 «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءًاثيدحو ًاميدق تاتابنلاو باشعألاب يوادتلا .«بنجلا

 ١49١. «ةيناثلا ةعبطلا

 .يربلا وأ يرخصلا سنودقملا وهو :نويلاسأ رطف (0)
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 املاب جوزمملا ّلْخلا سبح امبرو ءسبحيف '''ءابهلاك ًاقوحسم هوحنو ؛ءابرهكلاو رانلجلاو
 اذكو «ةبيجع فالخلا ةراصعو سأآلا خيبطو ١ صفعلا خيبطو .رانلجلا خيبطو مرصحلا ةراصعو
 يف لعج اذإ ًاصوصخو .غمصلابو ةدرابلا ''ةبعلألاب يلط ءرمألا ٌدتشا اذإو «ملاعلا يح ءام
 عضوي نأ بجو رمألا ٌدتشا اذإو «حّورو «نيذهب لدنص اذإ ًاصوصخو روفاكو .لدنص هذه لاثمأ
 نإ دراب ءامب محتسي وأ «(8:عصنانعق) فارطألا هيف لخديو «(18:عوتنا5©1) فارطألا ىلع جلثلا

 ُْط رفملا ([1ةعممطنمند) فاع رلا (ظ ءوعندعم) ريبذت ىف . لصف

 ([12ءم0عطنصن2) فاعرلا عنم بجو اذإو .«نكمأ ام هنم ينارحبلا عنم ىلإ ردابي ال نأ بجي

 ىلع ةمجحملا تعضوو (8>(ءعصنانعو) فا رطألا تطبر «(8طومنع 867 ةداحلا تايّمحلا ىف

 نسخت هوكرت نأ كلكم امور# ميظو ملا كالد فريك .متلا م كفار رفملا يليوقالا بناجلا
 يف ةروكذملا تاروطقلا ضعب (7005©) فنألا يف رطقو (0دممأت ع ع125563) مجاحملا عضت الف ءهب

 .هيف ةروكذملا تادّربملاب (181630) نضاولا دّربف عنام نكي مل اذإو .([12ءصم:طنصن2) فاعرلا باب

 نإف «ةمولعملا تافعرملاب نيعت نأ جاتحتف .(11ة2ءسصو::طنصنه) فاعر عبرلا باحصأ بيصي دقو

 . كلذ عيمج ملعت تنأو «.هانلعف ام لثم انلعف طارفإلا انفخ نإف «عبرلا ءافش اهيف

 طارفإلاب مهل ص رعي يذلا (7١هملأ) ءىقلا (1 عوام عم) ريبذت يف : لصف

 , هنايثغو مهؤيق عطقي تاقوألا ضعب يفو .ةرورضلا دنع الإ عطقي ال ًاضيأ ينارحبلا

 ايدشتم طلخلا ناك نإف :يرورملا يينكتلا تامل يستكمل لدي ليغ ايزلنالا عتحا

 ا يب نكي مل انإو»« عرابألاواربصلا رايب اولوسب نأ عاصتخا ءاطبامو
 نينامرلا ءام كلذ دعب هلدعي مث راحلا ءاملاب نيبجنكسلا هافك ؛ظيلغ ريغ ًابّرشتم ناك نإو «ربصلاو

 اميبرو :نامرلا تحب عاتعتلا بارش اذكو ا دفياو «لدتعي ىتح ىرخأ ة هرم برش هءأق نإف برشي

 ءاهتصوفعب ءيقلل ةنكسملاو ةصفعلا ءايشألا برقي نأ بجي الو .(5:هرصقعط) ةدعلا كيوتو نكد

 ناك نإو هفذق اميرف وفعلا ريغ امأو 0 هديزي ءيدر هنإف .بّرشتملا ةضباقلا اهتضومحو

 نم فذقلا ماد اذإ امأف ءقوف نم هفذق ىلع (5:ه208) ةدعملا ىّوق امبرو .لفسأ ىلإ ًاظيلغ

 داّمض :لثم عفان ةدمضأ ًاصوصخو ضباوقلا لامعتساف «بّرشتملا ليبق نم نكي ملو ءارفصلا
 ءادوسلا فذقلو جوزمم لخب وأ «جوزمم بارشب امهوحنو .«صفعلاو نامرلا روشق نم ذختي

 تلمعتسا ىوقأ ىلإ جيتحا نإف ؛(8:هدتدعط) ةدعملا ىلع عضويو لخ يف جنفسإ سمغي «طرفملا
 . 0/هدمنإ) ءىقلا سبح باب ىف ةروكذملا (044نهنه65) ةيودألا

 .ناخدلا وأ رابغلا :ءابهلا )١(

 . تاتابنلا نم جرختست ةجزل ةدام :ةبعلألا (0)
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 مهل ص رعب يذلا (1آ213:50ع2) لاهسإلا (1[ ععنمعم) ريبذت يف : : لصف

 نم عفت اممو «.هيلإ عجرتلف ضرغلا اذه يف آمالك (5068::013) لاهسإلا باب يف اندرفأ دق

 ءاهلا كتبو «ىلسسلا بنعي ناك انينهنأ ةرفدكلاو:هولقملا سدفلاو ةيولقملا شاملا ةيذغألا قيرط

 . نامرلا تحب اضمح اذإ ًاصوصخو هنع

 ُّط رفملا مهشطع (ععنسصعم) ريبذدت يف : لصف

 سأرلا ىلع عضويو هيلع ّبصي ءًأدج دّربم دراب نهدب (11620) سأرلا نهدي نأ بجي
 درولا نهدب اطولخم لجرفسلا بح باعل كاسمإو ةدّربملا هايملابو «عنام نكي مل نإ (8620)

 . لصأو ءدوسألا شاخشخلا رزبو ءعرقلاو دنقلاو «ءاثقلا بوبلو صاجإلا عيقن وأ «غلابلا

 رمتلا تاصوصملاو تاغوضملا نمو «ءشطعلل نيذابارقلا يف بوتكملا ٌبحلاو «ءنسوسلا
 .رهسلا هعطقيف ٌرحلا نم نوكي دقو ءمونلا هعطقيف سبيلا نم نوكي دق شطعلاو «يدنهلا
 مهل ضرعي يذلا تابسلا يف : لصف

 أطير ةلفاسلا هؤاضعأ طبرتو «تاوصألا نم هوحنو ثيدحلاب هتابس نع ذخؤي نأ بجي

 تاقوأ يفو «ةلقتعم ةعيبطلا تناك نإ ةفيطل ةفايش لمحيو «عنام نكي مل نإ هيلع ردقي ًاملؤم
 .افقلاو (5طهانا46:5) نيفتكلا نيب ام مجحي «موزللا ةرتف وأ ةحارلا

 ظ مهسوؤر (61215) لقث (820ونمم») ريبدت يف : لصف

 طوعس وأ لوطن وأ «هيلع نهد بص وأ مهسوؤر ىلع نبللا بلح بنتجي نأ بجي
 . كلذ وحنو ةلاخنو خسفنب اهيفو «ةيجنوبابلا تالوطنلاب تاريخبتلا ىلع رصتقا لب ء(ةدنأ#)

 مهريغو تايمحلا باحصأ قرأ يف : لصف

 ءيش قاصلإو عرقلاو رفولينلا نهدو «سخلا رزب نهد عم هقاشنتساو شاخشخلا نهد اهآ

 حافللاو «رفولينلا مامشإو «ةبطرملا ةرخبألا ىلع بابكإلاو ءغدصلاب ةروهشملا تاردخملا نم

 عنام نكي مل نإ كلذكو .هملعت رمأف ةبطرملا تالوطنلاو ء«ديعب نم شوشرملا مرفسهاشلاو

 ظ بصعيو «ثيدحلاب تاوصألا عفرو جرحا يدي ني ري مل .هقوعلو شاخشخلا بارش ىقسي

 اذإف «(899) نيعلا ضيمغتو موانتلا فّلكتو .ةعرسب ّلحنت ''”طيشانأب اليلق ملؤي ًابصع هفارطأ
 اًمخ دجو اذإو «ماني هنإف طيشانألا تطشنأو تاوصألا تّمكو ؛«جرسلا تئفطأ ًاريسي ''”ىرك
 نم ءيش عم دوسألا شاخشخلا هيف خبط ءامب هجولا لسغ مادأ ؛«ةدشلا نم وأ «ةبونلا نم انوكسو

 ليلكإو .مامنلا هيف خوبطملا ءاملا عفن يقروب ([1ةمه015) طلخ كانه ناك نإو ءهلصأ حوربيلا

 . هراخب ىلع ًابابكإو هجولل الوسغ شاخشخلاو ناوحقألاو .كلملا

 ا دقُعلا : طيشانألا 01(
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 مهل صرعي يذلا فوحلا (طةتم) عجو ىف : لصف

 ليلق يقس رود ءادتبا يف ضرع نإف :«(5:هه205) ةدعملا ىلإ ًارارم بابصنا نم نوكي

 .اهتحب وزل وأ مهتنسلأ ([1ج,عطصعوو) هَل وشخ ىف : لصف

 ىتح «دزربطلاو زوللا نهدب فالخ بيضقب وأ نارزيخب ٌكحتف «ةجوزللا نع نوكي ام امأ
 دنعو .كلذ دعب «ليلعلا ىلع ًاريثك افيفخت هيف نإف ءدرو نهدو حلم ليلقو جنفسإب وأ «يقتنت
 قرنا :ناكسينبلا همف يف كسمي نأ بجيف « 00585655) ةسوبي نع لب ةجوزل نع ال هتنوشخ

 معز ام ىلع هنم ذخؤي «لسعلا ةوالحو حلملا نول يف وه ءدنهلا نم بلجي ؛حلم وأ ءصاجإلا
 نأ بجيو هلخقت عنميو ؛(1ةصونع) ناسللا بطري امم لج رفسلا بحو «ةالقاب ردق سناجيخرأ

 . (1ةهعدع) ناسللا ناففجي نيذه نإف امئان يقلتسي الو ءاريثك رغفي ال

 مهل ضرعي يذلا حلملا 50000 ساطعلا يف : لصف
 فعضيو ء«مهسوؤر ًالميو مهيذؤي هنإف ءمهب حلملا (58662) ساطعلا ررض مظعي دق

 حتفتو «0105(2©) فنألاو «نيعلاو .ةهبجلا مهنم كلدي نأ بجيو مهفعرأ امبرو .مهاوق

 مهناذا يف ٌبصتو «مهفارطأ زمغت وأ اوبلقيو ءمهسوؤر دّدمتو «ةدشب مهكانحأ كلدتو «مههاوفأ

 قفارم مهئافقأ تحت عضوتو «مهكوكفو مهلضع بطريو «ةريسي (51680 ةرارح ىلإ ةرتاف ناهدأ

 ؛ةدح هتحئار يف ام لكو ناخدلاو رابغلا نوقويو «ةعفد مهمون نع نوظقوي الو «ةنخسم

 . يرحبلا جنفسإلاو حاجنلا نيطو قيوسلا نوممشيو

 مهل ص رعب يذلا (8ع502عطع) عادصلا يف 3: : لصف

 ةداملا تحن ةفايش نولمحيو , مهمادقأ كلدتو بصعتو ء.ذخفلا ًاصوصخو مهفارطأ طبرت

 لاعس وأ (2ة:ةعسط) ةلزن نم عنام نكي مل نإو «ةمولعملا تادّربملاب مهسوؤر ىّوقتو «لفسأ ىلإ

 .كلذ وحنو فالخلا قروو (نيعشلاو ستجلاو .درولا خيبطب مهسوؤر تلطن (©هادوهط)

 لثم تانّيلم ةدّروبملا تالوطنلاب طلخاف «كلذ نغي مل اذإو .فالخلا نهدو ءدرولا نهد كلذكو

 ةوقلا تناك نإف «ىّمحلا لاوز دنع الإ نبللا بلحي الو .شاخشخلا لثم تارّدخمو «جنوبابلا
 (10 ةلل) ءالتمالا دنع نبللا رذحاو .ءاسنلا نبل تبلح ةفيعض تناك نإو ءزعاملا نبل تبلح ةيوق
 نوكي امنيح تابطرملا لمعتست امنإو تابطرملا عيمج رذحا كلذكو . ىتايسلا ىتشلا طرا
 ([81ع20) سأرلا يف (0 511) ءالتمالا رثك اذإو .مونلا ليلق اهنا مارلاو ءاناخو (172م015) راخبلا

 (0ءعدص) ءاضعألا ل دشبو «نقحلاو تافايشلاب لفسأ ىلإ هبذجاف «بطرلا (72مه5) راخبلا نم

 . نيتيصخلا ىتح ةلفاسلا

 مهلاعس (1ح ءووسمعم) رست يف 5 : لصف

 مههاوفأ يف : اركشم" نأ بكي ءىستوأ رح نم مهل ضرعي ام ًاريثك (20دهط) لاعسلا نإ

 .هوحنو ءاشنلاو .ةدرابلا بوبللاب ذختملا شاخشخلا قوعلك تاقوعللاو «لاعسلا بح
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 ررب باعل نمو «صلاخلا درولا نهد نم ةذختملا :ةيطرفلا .ةدّربملا تايطوريقلا اولمعتسيو

 . كلذ وحنو ءاقمحلا ةراصعو انوطق

 مهتوهش نالطب يف :لصف
 ةوهشلا نالطب يف ليق دق امم فرعي ,(8:هسهعط) ةدعملا مف يف أطلخ هببس ناك امبر

 .(مطومبمت) قلحلا يف عبصإلا لاخدإب نوعفتني ام ًاريثكو «قالطإ وأ ءيقب غرفتسيو ء(قمممعأتأع)

 ةدش نم ناك امبرو .ًاضماح وأ ءاّيرم ًائيش تفذق اذإ اصوصخو :؛(58ه228) ةدعملا جييهتو
 ةهسشملا حئاورلا مهيلإ برقت نأ بجيو .ملع امب هبجوأ يذلا (1عصمء) جازملا جلاعيف « فعض

 نشراوجلا نوطعيو «لخلاو ءاملاب وأ «درابلا ءاملاب لولبملا قيوسلا ةحئار :لثم «ةوهشلل
 اوقعلي نأو «ةحئارلا ةبيطلا ةصفعلا هكاوفلا تافالسبو .«بارش ليلقو «نيمومحملا ىلإ بوسنملا

 ةدعملا ىلع لعجتو . كلذ وحن وأ .«يدجلا وأ «كيسلا نضيرفو «ضيوقلا لخ نم ايش

 «تملع ام ىلع ربصو :«نوضنفا اهيفو .هكاوفلا نم ةذختم ةدمنضأ .لوألا مايألا دعب (5[ه:220ط)

 . عفان ةبيطلا ناهدآلاب اهخرمتو

 مهسوميلوب يف : لصف
 اومّمشيو «ّلخب ًالولبم ينمرألا وأ ءيحاجنلا نيطلابو «تامومشملاب اوجلاعي نأ بجي
 .مهروعشو مهناذآ دمتو . مهفارطأ دشتو «ةيوشملا موحللاو «راحلا يقنلا زبخلاو اا

 (1طع 5ء0526082) سح نالطبل مهسوميلوب رثكأ نإف . ةبطرملا ةدربملا تاالوطنلاب مهتغم :مدأ ىّوقتو

 «بلطيو يضتقي ندبلا نوكيو . سحلاب هيتأت يتلا بعشلا ةكراشم ببسب «(5[هد225) ة ةدعملا مف
 . هب ىضاقتي ال (156 56258800ه) سحلا نكل

 ل 9 يف صن

 نومبلاعيف « «ةيبلكلا 92- امأو يا : ةثيبخ ل تان 0

 . تاوالحلاو ةدرابلا تاموسدلاب

 مهل صرعي هي يذلا (5المعمم) يشعغلا يف 7 : لصف

 ءمهدعم هاوفأ ىلإ رارملا بابصنال تايمحلا ءادتبا يف (8اه6056) يشغلا مهل ضرعي دق

 ملعاو .مرصحلا ءامو «نامرلا ءامب ذيمس زبخ ةعطق ةبونلا دنع وأ «ةبونلا لبق اوطعي نأ بجيف
 ليلقف «ماعطلا ىلإ جوحأ نإو «جالعلاب ىلوأ يشغلاف ءىّمحلاو .(8720086) يشغلا عمتجا اذإ هنأ
 دصفلاو . هلوضف للحي يذلا ودعلا ماعلا ضارشاماو «قينع .بارش مهارد ةثالثب جوزمم ربح

 «نيقاسلا دشو .مهل عفان فذقلاو «قفوأ ةنيللا ةنقحلاو . (5رم20م©) يشغلا يف ديزي ام ًاريثك

 هيف ءًادّربم ريعشلا قيوس همعطي نأ مزحلا نمف قيفي املكو .راح ءام يف نيلجرلاو نيديلا عضوو
 . مهل عفان هنإف نامرلا بح
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 ىلإ لزنت ةقناخ ةدامل وأ «سفنلا لضعل ضرعي سبيو «حّنشتل امإ مهل ضرعي سفنلا قيض

 .سفنتلا (0:83) ءاضعأ ىلإ ىئاجلا (216ص) بصعلا ىلع يلوتسي فعضل امإو .مهقولح

 جازم ليدعتب ثلاثلاو 1 قيناوخلا عنمي امب يناثلاو .ةبطرملا مهارملاب جلاعي لوألاو

 . (5هودهعط) ةدعملا ىلع عضوي اميو «بطريو دّربي امب قنعلا خيرمتو .(8ءةنم) غامدلا (1 صم ع)

 .هوحنو درولا نهدب لدنصلاو ءاقمحلاو .عرقلا ةدارج لثم نم ًاضيأ

 0 مهبرك ةدذش يف :لصف
 دّربف .هيف عذال (21ةممد25) طلخ لوصحو «(5:هه8ءط) ةدعملا مف ببسب بركلا رثك اذإ

 ءاملا تاكرح برقب عضوم يف اوعجضيو ءاوحّوري نأ بجيو «ةيذغألا نم تملع امب مهتدعم
 تاحوضنلاو «درولاو رفولينلا نم ةدرابلا نيحايرلاو «ةدرابلا ناصغألاو «فارطألاب شورفم

 ةدرابلا نقحلا مهبرك نم مهعفني ام اريثكو «ءلدنصلاو «ةدرابلا ةرطعلا هكاوفلا نم ةذختملا ةدرابلا

 .درولا نهدب ملاعلا ّيحو ءاقمحلا ةراصعو رايخلاو عرقلا ءام نم ةذختملا

 مهل ضرعي داردزالا رسع يف : لصف

 (8!هه2) مدلا جرخيو .«دصفيلف «ةقبطم ىّمحلا تناكو .ءمهل ضرعي داردزالا رسع ناك نإ

 الإو «قتفلا ضعب اهيف (4ممءان(6) ةوهشلا تناك نإ . سخلاو .لخلاب ةدواعملل ذغيلو ءاليلق

 نمنح نقحلاو لومحلاف لافتا هناك زو ةلفاعملا ندحيلو «يوسقلا ام نلف رصقتلف

 .ريثكب قوف نم لهسملا

 مهل ضرعي فارطألا (0010) درب ىف : لصف

 سأرلا ىلإ ةرئاغلا (51680 ةرارحلا رخبتو «مهفارطأ دربتو ءمهترارح روغت ام ًاريثك

 ردقلا اذهف «درابلا ءاملا ّنبرشي الو «راحلا ءاملا يف تس فارطألا عضوتلف «(11620)

 .مهتاجلاعم يف فاك

 (هنانمدك 6 ةيوارفصلا ىمحلا يف (0عمعممل) يلك مالك : لصف

 بغلاف .ةقرحمو «ةمزال ٌبغو «ةرئاد بغ : ثالث (8111005 ؟6/6,) ةيوارفصلا تايّمحلا

 (56مو15) ةنوفع نع نوكتو «ةصلاخ ريغ امإو .ةصلاخ ءارفص نع نوكتو .ةصلاخ امإ ةرئادلا

 كلذبو ءادحوم ًاجزام ًاطالتخا (01هع5) مغلب عم ءارفص طالتخال ءرهوجلا ةظيلغ ءارفص

 يه «ةدحاو ةدام هبجوي اذهو .ناتزيامتم ناتدام هبجوي ٌبغلا رطش ناك ذإ «ٌبغلا رطش فلاخي

 كلذلف . هجضنو هلالحناو .هتنوفع لقثي درابلا نم ءيشب اهراخب جزتمي «ةجوزمم اهسفن يف

 قلاع اهو ةضلاخلا ريقلا ةدهو :ةفدحلاو بون ةعلاكلا ريخلا يقللو من اقنوت كقلا طبقت نوكي
 . (5ماه68) لاحطلا مظع ىلإو لّمرتلا ىلإ تّدأ امبرو «ةنس فصن نم ًابيرقو ةليوط ةدم

 اهروتفو ءاهدادتشا توافت نأ الإ «(00هنهادو4 66065) ةمزاللا سنج نم اهنإف ةقرحملا امأو

 بلقلا برقب اهعوقو ذإ ءاهترثكو ةداملا ةدح بيسلاو «ةديدش اهضارعأو ءسوسحم ريغ
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 «.ةصاخ (1106:) دبكلا يحأ ون يف وأ ,(5:هرصجعط) ةدعملا مف (7ءووؤع)) قورع يف و (81(2ءمما)

 ىف نوكت ءارفصلا نإف «ّبغلا ىف امأو .بلقلل ةبراقملا ةفيرشلا (0:عهه) ءاضعألا ةلمجلابو
 ع دعبت يتلا ندبلا (7556]) 00 يف ةثوثبم نوكت ةمئادلا يفو .(ةانم) دلجلا ىلإو محللا

 .مفلا (811 ةرارمو نايثغلاو نايذهلاو رآلاو قلقلاو بركلاو شطعلا ةدشو .(5162:) بلقلا
 « (8ز11هان5 16962 ةيوارفصلا تايمحلا يف رثكي «(816202ءطع) عادصلاو ءاهققشتو هافشلا رثبتو

 ىلإ امإو يلاعألا ىلإ ةكرحتم امإ ةداملا نأل «(2 ع صعوو) ةسوبيلا ىلإ اهرثكأ يف ةعيبطلا 0

 . (ةائنم) دلجلاو ندبلا رهاظ

 ٠ '"سواطيرط ىمسيو اقلطم ّبغلا يف : لصف
 ًادج بعص ضفان يف ذخأتو دربت مث ءربإ سخنك سخنو «ةريرعشقب الوأ ذخأت ٌبغلا ةبون

 ىلإ (51620 ةرارحلا روغل الإ هدرب سيلو «(©019) دربلا ليلق وأ «دراب ريغ ضفاونلا رئاس نم دشأ
 دقو «ةنوخسلاو نوكسلا عيرس هتدش عم ضفانلا اذهو .ربإلا سخنك دجيو «ةداملا وحن نطابلا
 عبرلا يفو ءّدشأو ىوقأ لوألا مايألا يف هيف ضفانلا نوكيو «نيفاحلا اذه لكم عيب تبدع

 عبرلا يفو «ةعرسب يضقنيو :ةابلف وليف نيلي «ةوقب ئدتبي ضفانلا نإف ًاضيأو . هفالخب

 ريثك ال ةيران ىلإ رمحأ هيف (اتتت20) لوبلا نوكيو «كرتلا دنع ّبغلا يف رثكي قرعلاو . هفالخب

 ةرارح نم ملسأ ٌبغلا ةرارحو .اظيلغ وأ أاجف هلوب نوكيف «ةصلاخ ريغ نوكت وأ ء«هيف ظلغ

 يفو ءاهباهتلا صقن امبر لب ءاباهتلا ددزي مل ندبلل اهسمل لاط املك ديلاو .ةقرحملا (11620)
 سأرلا ىف (6:3:159) لقث الب رهسلا ٌبغلا ىف ضرعت ىتلا ضراوعلاو ءاهباهتلا دادزي ةقرحملا
 1 ءالكلا ضغبو بضغلاو ندضلاو شطعلاو .«ةصلاخلا ريغ ضعب يف الإ 11620(2)

 نوكي الو «(56065) تايّمحلا رئاس (2انا:2» ضبن ىلإ سايقلاب ًاعيرس ًاداح (©156) ضبنلا نوكيو
 ' 2 .ىهتنملا دنع ًافالتخا هديزيو هدهجي طلخلا نأل ءطاسبنالاو ضابقنالا يوتسم

 عم هريغ ىف امم لقأو «ةيطلخلا (76762) تايمحلا رئاس يف ام نود هيف فالاتخاللاو

 صاخلا فالتخالا الإ «رثكألا ىف هيف فالتخا ال لب هيف ىوقأ (©ادلو©» ضبنلا نوكيو . هتبالص
 طاسبنا تقو ىلإ (©ان15©) رطل طغاشت مب ال ءادتبالا ىفو «هريغ نود نم ىمحلاب

 لدي دقو «طرفملا كلذب سيل هفالتخا نوكيو هرداوتيو حسبو زاجل «ىمحلا (ةءموهأتم»)

 كلذ يف ّبغلا عوقو ةرثكو لصفلاو .(©طوونود6) ةنحسلاو ةفرحلاو دلبلاو ةداعلاو «ّنسلا هيلع

 لب «هيف طلغ ةبونلاب ّبغلا ىعار نمف .موي لك ةدئاع بئاونلا تناك ناّبغ تبكرت اذإف «تقولا

 بحو رهس مهل ضرعي دق بغلا باحصأو ءاهدكؤت بئاونلاو ءىرخألا لئالدلا يعاري نأ بجي
 0 . (آ119612) دبكلا دنع نايلغب نوسحي ام اريثكو «ةولخ

 .عبرأ نم اهتيون يضقنت «ةفيفخ ةفيطل ةصلاخلا :ةيلاخلا يفوتملاعبلا ةفلا دس قرفلا <*

 .«ةصلاخ ريغ يهف ةريثك ةدايز تداز نإف ًاريثك اهيلع ديزت ال .ةعاس ةرشع يتنثإ ىلإ تاعاس

 .بغلا ىمح :سواطيرط (0)
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 نم ثعبنت (81680 ةرارحلا ىرتو «ةعرسب ندبلا اهيف نخسيو «تاعاس عبس ىلإ رثكألا يف يهو

 ةعبس ىلع طلغ عقي مل اذإ ديزت ال «ةصلاخلا كلذكو . ةدراب دعب (5:«معصنانع فارطألاو ندبلا

 (طنةصطمءو) لاهسإ وأ (7هدصنا) ءيق اهيف عقي «ةدحاو ةبون يف اهتّدام ةفاطلل تضقنا امبرو ءرا ودأ

 «عباسلا يف وأ عب ءارلا ىف وأ ثلاثلا يف وأ ( موي لوأ يف وأ (انتءنم©) لوبلا ىف ف حضنلا رهظيو .قنم

 ةدم كلاس نإ كلذكو «ةصلاخلا ريغلا ةلمج نم يهف فك ةذايز ناوذأ عبس ىلع كذا زنا

 ريغ يفو ءاههباشتم بسنلا ١/ ظوفحم طمن ىلع اهضفن مدقيو .اهبئاون ديزت نوكتو .اهضفان
 . طوبضم ريغ ًافلتخم كلذ نوكي ةصلاخلا

 .ملع دق امم ىّمحلا لوط.تامالع رئاسو ء«دحاو دح ىلع بئاونلا تهباشت اذإ كلذكو

 .ةصلاخ اهنأ كشت الف «ريزغ قرعب ءاهتنالاو «هاندذح ام ىلع ضفانب ءادتبالا تيأر اذإو
 «قرعي نأ ديري هنأك «بطر ساو هندب نم ثعبنا ءام اهبحاص برش اذإ ةصلاخلاو

 . (6556]) قرع اميرو

 ضفانلا ل .دادتماو (81620) سأرلا يف ريثك (612018)) لقث اهعم دجوي ةصلاخلا ريغو

 نيعبرأو ينامث ةّمتت رتفتو ءاهتقو ىلإ ةعاس نيثالث وأ ةعاس نيرشعو ًاعبرأ غلبت ىتح ةبونلاو
 ريغلا ّبغلا يفو .صولخلا نع اهدعب نوكي ةعاس ةرشع ىتنثا ىلع ةبونلا ةدايز رادقمبو «ةعاس

 علقت مل امبرو .لازه الو «فضق (2طققتوانع) ةنحسلا يف رهظي الو .«حجضنلا روهظ ؤطبي ةصلاخلا

 نوكي الو «ةوقلا كلتب (51680) ةرارحلا نوكت الو .يوق ضفانب ئدتبت مل امبرو «رفاو قرعب
 ا لاس «صقنتف مّدقتت مث دّيزتت اهنأك لب ءايوتسم اهدّيزت

 ٠ : (0ههانمانعل !ببءم) ةمزاللا تغلا

 اذإ (81004) ءدلا نأ «سونيلاج» دنعو . ٌبغلا ضارعأ ةدشبو أبغ بئاونلا دادتشاب فرعت

 . دعب نم ىتأي (2[5[هصع2() مالك هيفو .ليبقلا اذه نم راص «نفع

 : ةصلاخلا َتغلا (1ءعداصعه) جالع

 لاهسإلا يف تايّمحلا (7:«ةا620) جالع يف لوصألا نم كانيطعأ ام ركذتت نأ بجي

 يف صخري نم لوق ىلإ تفتلت الو اهيلع ينبتو «باوبألا عيمج يفو ءاذغلاو . (آن132ط0مع9)

 يف ردابت نأ بجي لب .ةفصلا نم هانركذ امب الإ ءهوحنو جليلهلابو «ةيوقلا تالهسملاب ءادتبالا

 ءام يف عقني .ًامهرد نيعبرأ ردق يدنهلا رمتلا لثم كانه انركذ ام لثمب ام ًانييلت نيلتف ءرمألا لوأ

 بالبللا خيبط لثمبو يا ايو دوو ىو .«ىّمصيو هليل راح
 بارش وأ تشخريشلا وأ «نيبجنرتلاب صاجإلا عيقن وأ .مجعلا عوزنملا بيبزلاو :ةيبخترتلاب.

 بارش لثم ؛ةبرشألا ضعب عم انوطق رزب باعل لعف امبرو :«ىترعلا جسفنبلا وأ .جسفنبلا

 «يمطخلا خيبطب ةنقحلا لثم ةنيللا نقحلا وأ .«بالبللاب سدعلا خيبطب وأ ءانييلتو اقالزإ صاجإلا

 قروبلاو «جسفنبلا نهدبو قلسلا ةراصعبو جسفنبلا نهدو سوسلا لصأو «ناتسبسلاو باتعلاو
 ريعشلا ءام لثم ىقسي ال نأ باوصلا نم هنإف «ةجاحلا هيلإ تسم اذإ كلذو .ملعت ام وحن ىلع

 ىّمح يف ءادتبالا يف (5062::12) لاهسإلا نأ ىلع ةعيبطلا تنّيل دقو الإ ةيذغألا الو .هوحن الو

 نأ نكمأ اذإو ةهظع اغا ةلئاغتت تناك ذو ءاهريغ يف هلثم نم ةلئاغ لقأ ةصلاخلا ٌبغلا
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 ظ تلعفف ًاجاتهم (01568565) ضرملا نوكي نأ تفخ اذإ كلذكو «لعف راودأ ةثالث ىلإ دصفي ال

 .هريغ نم لقأ عقو نأ أطخ نم عقي امف كلذ

 .ةروكذملا طئارشلا دنع الإ وذغي الو :ةرووصت الإ ايش ةنروغلا موي كّرحي ال نأ بجيو

 :ءيش هتدعم يف سيل واخ وهو ةبونلا هيلع درت نأ بجيو ءروزبلا بيلحب (اتدن© لوبلا ّردت نأو

 «هيق ةبون ال موي يف ريعشلا ءام نيتعاسب هدعبو ة ةركب لك نيبجكسلا ىقشينأ بجي لب

 ةرارحلا اياقب بذجيل رتافلا ءاملا يف لجرلا عضو كلذكو .حلاص ةبونلا دعب نيبجنكسلاو

 وأ «ةّردملا ةدرابلا روزبلا بيلح رخاوألا يف ًاصوصخ نيبجنكسلا يف نوكي نأ بحتساو 2( (82ع9)

 .ريعشلا ءام ًاضيأ ةبونلا دعب ىقسيو «عبرأ وأ تاعاس ثالنب ةبونلا لبق

 هريبدت جرديو .هوحنو يدنهلا خيطبلا ءامو نامرلا ءام لثم يقس ريبدتلا فيطلت بجو اذإو >

 زبخلاو «ريعشلا كشكب ىَّذغي لوألا مايألا يفو .فطل ىهتنملا براق املك روكذملا هجولا ىلع

 اذإو .“"'”سدعلاو ''”جملا نم ذختي امبو ؛هيف هبيلح امإو ءوه امك امإ درابلا ءاملا يف دورثملا

 جيتحا نإو ءائيش ًادج قيقرب سيل يذلا ريعشلا ءام نم قسي مل «هتدعم يف ضمحي ماعطلا ناك

 «كلذ نم دربأ (5:هدتةعط) ةدعملا تناك نإو «هيف سفركلا لصأ خبطب اريسي ّيوق هيقس ىلإ

 تامالعلا تلد نإف .«طارقب» يأر ىلع لفلف ليلق هيف لعج «ةصلاخ ريغ ةميظع ريغ ىّمحلاو

 ىتلا هكاوفلاو نيبجنكسلاو ّرملاو ولحلا نامرلا ءامو ءريعشلا ءامب فكتساف بيرق نارحُبلا نأ ىلع

 ظ .ءينلاو جيضنلا صاجإلاو زملاو ولحلا نامرلا مهل بحتست

 «قّرعيو ءّرحلا ةدش رسكيو ٌرديو .قلطي د هتذل عم عفنلا ميظع ءيشف يدنهلا خيطبلا امأو

 هاذغي اميف دوصقملا نأ ملعاو ؛'"'”ٌسخلاو '"دئقلاو '*”ءاغقلاو '*”عرقلا لوقبلا نمو

 احلا :حجملا )١(

 دنع بيلحلل ردم ءمضها لهس ءأدج ذغم «ةينرقلا ةليصفلا نم قاسلا قيقد يونس بشع :سدعلا (؟)
 تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .رخنلا نم نانسألا ظفحي ءمدلا رقف جالع يف ديفي .لوبلل ٌردمو ءعضرملا

 .199١ا ءتوريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم .«باشعألاو

 .رفصألا خيطبلا وأ مامشلا :راغصلا تانوبنتسدلا (9)

 عفني الو «نيرورحملا عفني . يناربع وأ يمارآ لصأ تاذ ةظفل نم فّرحُم ظفل «نيطقللا وأ نيطقيلا وهو :عرقلا (5)

 اذام .ةدعملل نيلم ءهب سأرلا لّسغ وأ برش اذإ عادصلا بهذي « شطعلا عطقي هؤام «مغلبلا يوذ «نيدوربملا
 ١991. .«توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن

 .رايخلا هبيكرت يف هبشي .لوطأ هنكل ءرايخلا نم بيرق «ةيعرقلا ةليصفلا نم تابن :ىتقملا :ءاثقلا (5)

 «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأت اذام .لوبلل ردم «يلوبلا ضماحلل بيذم «مدلل فظنم .بطرم
 .1497 ء.توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم

 .(ركسلا بصق) بصقلا ريصع :دثقلا (0

 امك .ةينوعرف راثآ يف هروزب نوبقنملا دجو .هلصأب دج ميدق «ةبكرملا ةليصفلا نم يبشع تابن :سخلا (0
 تسدكت دقو ءرصقألا ةنيدم يف فورعملا لسانتلاو بصخلا هلإ ةروص شقن اهنم ةريثك شوقن هل تدجو
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 ةغمدأو كويدلا يصخو ؛جيهايطلا فارطأ نم هرخآ يف ىطعي امك بيطرتلا امأ .ٌبغلا بحاص

 . ضيبلا ةرفصو «هب نايثغ ال نمل ءادجلا

 ىف ًاصوضخ ادخ كيرلا ىف طرفيالو «ريعشلا كشك .لثم ءًاعم بيطرتلاو ديربتلا امأو

 نارععلا كردأ نإف يأكل وأ ةقرحم ىلإ هبالقنا فاخيو «ًاديدش ًاباهتلا دجي نأ الإ ءءادتبالا

 الإو « ينغأ نإف هفرعت يذلا هريححلا (5ءلن226805) بوسرلا وهو ؛ءاملا يف 55 تيأرو (021568)

 وأ (؟؟هدمنأ) يش وأ ني لاهسإو 0 0108: راردإ نم هب ةعيبطلا نيعت امب ٍذدئنيح تجلاع

 "0 الو «7556(2]) قرع

 فلل كلج اج لاق رع ناحللاو ا دولا مجاب كنب[ خيط

 : هتخسن . ةلهسملا ريشابطلا صارقأ ًاضيأ مهقفاوي اممو ءاينومقسلاو انسلاو جرتهاشلاب اهيّوقت نأ

 اينومقس ءامهرد نيرشع نزو دز ربط ركس .مهارد ةعبرأ نزو ىونلا عوزنم رفصأ جليلهإ ذخؤي

  ةطرفم (8ع21) ةرارح كانه ناك نإو .راردإلاب نوجلاعي كلذ دعبو ءدراب ءامب برشت .قئاد نزو

 ريبدت يف ليق امم «ةيوقلا تائفطملا نم ائيش مهيقست نأ سأب الف «هتغرفتسا دقو ميظع باهتلاو

 نأ بجيف ماّمحلا امأو .انهنم ةدِيِضألاب اوعنتقا اميبرو ةداحلا (101563568) ضارمألا (2 ععسعم)

 مهل (1هداتصع»ا) جالع لضفأ وهف طاطحنالا دنعو ءجحضنلا دعب امأو «حضنلا لبق لبق هوبرمي ال

 .اهريغ يف هلثم نم ملسأ جضنلا لبق ماّمحلا مهلاخدإ يف أطخلا نأ ىلعو «داتعملل ًاصوصخو

 .مهبولق بهلي ال ثيحب قفرلاب هيف نوقرعتي هبطر ءاوهلا بّيَط ؛ ءالدتعم مهماّمح نوكي نأ بجيو

 «ةعرسب نوجرخي لب «ماقملا هيف اوليطي الو ءاملاب ًابورضم درولاو جسفنبلا نهدب نوخرمتيو
 ردق هيف نوميقي رتاف ءام يف اوعقنتسا نإ جورخلا دنعو «ماقملا ةلاطإ نم مهل قفوأ ةدواعملاو

 جازملا ريثك اجوزمم ًاقيقر ضيبأ ًابارش اوبرشي نأ مهلف ءاوجرخ اذإ مث مهل حلاص رهف ءذاذلتسالا

 يقب ناك نإ ء«ءيش ةيقب جضنيو ءاديدش اقرع نوقرعي مهنإف مهناكم نورئثدتيو ؟ (1 ءرصمع7)

 . ةفصلا كلتب يتلا لوقبلاو «ةبطرملا ةدربملا ةيذغألاب كلذ دعب نوٌذغيو

 تارشلا نإف (1«مصمء7) جازملا ريثكلا جوزمملا بارشلا مهيقس ةس نم طاطحنالا دعب فخت الو

 ىلإ جاتحي أم (01108]101550) ليلحت ىف هنم ىقابلا ردقلا عفني 00 جازملاب تايمحلا روسكملا

 دين دّربيف ريسيلا نيخستلا نم هيف ام هتطلاخمو «هتوقب ذفانلا ءاملا كرادتيو «(60155ه]ن1هه) ليلحت

 . اهجالع كل ّرم دقف «كلذ ريغو رهسلاو عادصلاو «ءشطعلا نم ضارعأ كانه تناك نإف ءبطريو

 ناديدلا درطو «بنجلا عجول تابكرم نمض ةيبطلا هتقرو يف سربيإ هركذ . سخلا نم باوكأ هيمدق تحت 2 -
 ىلع مهتعارز ترصتقاو قيرغإلا هعرز .ةنس ةئامثالث يلاوحب حيسملا داليم لبق سرفلا هفرع .ةخفنلاو

 مهدونج ناكو مضهلا ىلع مهدعاسيل ةمخضلا مهمئالو يف هلكأ نم نورثكي نامورلا ناك . . هنم عاونأ ةثالث

 ريثب ءًلرأ لكأ اذإ هشم ءقنم ءبطرم «مهباصعأ ةئدهتل اهنونخدي مث « ء«سمشلا يف سخلا قاروأ نوففجي

 ؟لكأت اذام .نيلم ءركسلا ةيمكل ضفاخ .لاعسلا نم عفني « مونم نديم 0 ؛ةيمضهلا ددغلا لمع

 .1991 «توريب «ةفرعملا راد «يوانضلا نيمأ دمحم .باشعألاو تاتابتلا صئاصخ
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 كيلعف :(0ههانسدنعل ؟ه7ء2) ةمزاللا (11830 ةرارحلا نم ءىش (0171565) نارحبلا دعب يقب اذإو

 .ةردملا لوضألاو روزبلا هيف ًاخوبطم وأ «ةّردملا تاراصعلا عم نيبجنكسلاب
 (1ءداسعمأ) جالع ره (00مانسانع0 69762 ةمزاللا تغلا (1:ءداصعه# جالع نأ ملعا و

 رزبو رايخلا رزبب ذختملا نيبجنكسلاب ديربتلا ىلإو «جضنلا لاوحأ ةاعارم ىلإ ليمأ هنكل ءبغلا

 لامعتسا ناو داذقلا هتنطلت لاو «رعتكلا ةاج نتعب دعب تسي «نيضوصرملا ةضاخ ايدعولا
 .ءادتبالا ىف تالّهسملا نم ىقسي الف قفري نأ بجيو ء«راردإلا ىلإو «ءادتبالا ىف ةنيللا نقحلا

 ا .ةنيللا نقحلا الإ لمعتسي الو «هكاوفلا ءامو جسفنبلا بارش لثم الإ هنم برقي امو
 : ةصلاخلا ريغ ٌبغلا (1ءدغصعه) جالع

 رومأ يه ةصلاخلا ّبغلا «ةصلاخلا ريغلا تلا 1مم عسأ) جالع فلاخي اهب يتلا رومألا

 نأ نم «ةصلاخلا باحصأل هب صخر امبر يذلا صيخرتلا نأ نم «ةدرابلا تايّمحلا اهب كراشت
 ماّمحلا نإف .مهيلع مّرحم وه جضنلا اورظتنا نإ «طاطحنالا رثكأ اورظتني الو ءجضنلا اورظتني ال
 طلخلا طلتخيو 56(«2«موزو) ةنوفعلا عضوم ىلإ تصني امب , جضنلا ريغلا (0طلعوم) مغلبلا طلخي

 ةيذغتلا نم بيرقلا وأ ءًاضيأ موي لك ةيذغتلا نإو . فيثكلا ىقبيو فيطللا لذحتيف نفعلاب ءيدرلا
 ءاليلق نخسيو ءولجي ام مهتيذغأ يف نوكيو ءال ًامويو موي اوذغي نأ بجي لب .مهّرضي امم
 تيطلل ىلإ جردت مث وصل ل ا ل وا نا دس نوكت ثأَف

 .سغلا فيطلت قوف

 نأو ءادج فيطللا ءاذغلاب فيطلتلا نم رثكأ ةعاجإلاب لئاوألا ىف اهيف فيطلتلا نوكي نأو

 يوقلا مهلاهسإ يف جضنلا رظتني نأو دجأ نكي ءادنبالا يناارتتخم ذأ .لقأ ديربتلا نوكي

 يف ريعشلا ءام ضمحي نمل انلق ام لثم ةللحم ةجضنم ىوق مهريعش ءام يف نوكي نأو ءرثكأ

 لبنسلاو جندوفلاو رتعصلاو «ءافوزلا هيف خبطي نأ ىلإ جيتحا امبرف كلذ نم ىوقأ لب ؛هتدعم

 ءام هرخا يفو «ريعشلا ءاميب سخخلا ءام طلخو مهل عفان قلسلاو ؛(1هصموأ) جازملا بسحب

 بسحبيو «اهنع اهدعبو «ةصلاخلا نم ةصلاخلا ريغ برق يف رظني نأ بجيو «مهل عفان صمحلا

 حل ابيرق ناك نإف «ةصلاخلا (1:هداصعد :جالع نيبو اهجالع نيب فلاخي كلذ

 ىلإ ج جتحت مل تدصف اذإو دصفاف ةظيلغ مهريراوق تيأر اذإو «ةريسي ةفلاخم امهنيب فلاخف .

 ش ا «ماعطلا دعب (هدصنن) ءىقلا نم مهل عفنأ ال هنأ ملعاو ,ةنقح

 ىوقأو «ربنش رايخ هيف انلعج امبرو نيبجنكسلاو «خوبطملا نيبجنلجلا ءام «لادتعالا ىلإ برقأ
 يهو «ىرخألا تالّهسملا نم ّىلإ ٌبحأ ءادتبالا يف نقحلاو دبرتلا نم ةوق هيف لعجي نأ كلذ نم

 ةحئارو «نيتلاو ناتسبسلاو .جسفنبلاو مطرقلاو قلسلاو جنوبابلاو «كسحلا ةوق اهيف يتلا نقحلا
 دعب بسحب اذه نم ٌدحأ ىلإ جيتحا امبرو ؛قروبلاو جريشلا نهدو ربنش رايخلا اهيفو دبرتلا نم

 05 : . ةصلاخلا نم (56762 ىمحلا

 وأ ها أطولخم ؛« نيبجنكسلا لثم (006107©) حاشبالا ىلع تاديبعلا امأو

 ..ناوضألا يستكمل
 كلذكو « (5:هدصقعا) جلا كامل فاطلم عفان هنإف :«نيعسفألا خيبط لثم عباسلا دعبو



 0 -  تايّمحلا يف ىلك مالك :ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا

 درولا صارقأ يقسب سأب الف رشع عبارلا زواج نإو «نيبجنكسلا عم سفركلا ءامو جنايزارلا ءام

 يحاون نيخستو .هخيبطو تفاغلا صارقأ لثم نم ادب دجن مل «(0انه«) ةلعلا تلاط نإف «ريغصلا

 اذإف كانه عقو نإ ادذمت ىخريو «حضني امب اضيأ مهقارم دّحضيو «ليبقلا اذه نم فيسارشلا

 .لابت الو ٌردأو غرفتساف لصح دق جضنلا نأ تملع

 سلا ةراصع نمو «مهارد ةسمخ جرايألا نم ذخؤي نأ ءمهل ةديجلا تاغرفتسملا نمو

 كلذ نمو نامهرد هنم ةبرشلاو .سفركلا ءامب بّبحي مهارد ةعبس دبرتلا نمو .«مهارد ةسمخ نزو

 0 .انل ديج خوبطم
 :ةتشسلو

 .مهارد ةسمخ دحاو لك نم يلباكلا جليلهلا نمو «نيتنسفألا نمو «تفاغلا نم ذخؤي

 لك نم خيطبلا رزبو درواذابلاو ءىعاكشلاو سفركلا رزبو ؛رايخلاو ءاثقلا رزبو «خيطبلا رزب نمو

 بيبزلا-نمو «مهارد ةتس نزو ربنش رايخلا نمو «مهرد نزو ديرتلا نمو .«مهارد ةرشع دحاو
 نمو ءاددع ةرشع نيتلا نمو اددع نوثالث ناتسبسلا نمو ءاددع نورشع مجعلا عوزنملا

 هلم يف مسرلا ىلع عيمجلا خبطي ءامهرد رشع ةنسمخ نزو يسرافلا درولاب ذختملا نيبجنلجلا
 يوق (34601كم65) ءاود ىلإ جيتحا امبرو ءاينومقس طاريق هيف لعج دق ريبك حدق هنم ذخؤي «ءام

 هنأ بسحبف هفعض امأو «جزللا طلخلا هغارفتسا بسحبف هتوق امأ .هجو نم فيعض ءهجو نم

 هغارفتسا ىلإ جاتحملا طلخلا غرفتسيف هب ٍجّردي نأ نكمي لب ؛ةدحاو ةعفد ًاريثك غرفتسي ال
 قلطيل عمجيو «قّرفي نأ نكمت يذلا وه (01«36كمعو) ءاودلا اذهو .ةوقلا كهني الَعل ءارارم

 . ءيدرلا نم ًاريثكف ريثكلا امأو . ءيدرلا نم اليلقف ليلقلا امأف .هريثك قلطيو «هليلق

 نم ذخؤي نأ (06621هم65) ءاودلا اذه لثمو ءًائيش لعفي مل امير اهليلقف تاقالسلا امأو

 جوسطلا نم بيرق اينومقسلا نمو «ةجاحلا بسحب رثكأ وأ لقأ وأ ءمهرد فصن ردق ليلق دبرتلا
 ىلع اينومقسلا نمو ؛نوقيراغلا نم ذخؤي وأ برشيو ءروكذملا نيبجنلجلاب نجعيو «هقوف وأ
 «ةيقوأ ردق يرطلا درولا ةراصع يف لعجي وأ .برشيو «نيبجنلجلاب نجعيو «سايقلا اذه

 . برشيو درولا بارش يف وأ برشيو

 ظ سوقيراف ةامسملا يهو 2220 1ع1/ع2) ةقرحملا ىمحلا يف 5 : لصف

 يف امإ : 8م ةنوفعلا ةرثك اهيف ببسلا نوكي ةيوارفص ةقرحم : نيهجو ىلع ةقرحملا نإ

 2 «ةصاخ (816ه20 بلقلا يحاونا ىلت يتلا (7عووءا) قورعلا ىف ذ وأ هلك نذدبلا (76556) قورع لخاد

 نم نوكتو «ةيمغلب امإو (1106) دبكلا يف وأ «(8:هرمقعط) ةدعملا مق يحاون (7عووءا) قورع يف وأ

 لاق امك :(181ع260 بلقلا يحاون ىلت يتلا .(/ءووءا) قورعلا يف نفع دق حلام (مطلععم) مغلب

 (مطلعوص) مغلبلا ةيئام نم تملع امك حلاملا (©01ءوس) مغلبلا ن وكي افنإو ءايميذكا يف (طارقب»

 . ةريثكلا ةيئاملل ةطلاخم يأ «ةيئام ةيران نفعتت يتلا ءارفصلا نوكتف .ةداحلا ءارفصلا عم

 خياشملاو ءاهنم ةدم رصقأ نوكت نأ بجو «ّبغلا نم ًاضارعأ ّدشأ ةقرحملا تناك املو



 تايّمحلا يف ىلك مالك :ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا ال

 نوكت ال اهنأل ءاوكله مهل تضرع نإف «(81هتهع 16767) ةقرحملا تايمحلا مهل ضرعت املق

 . ةفيعض مهاوق مث ءًادج يوق ببسل الإ مهيف
 امبرو «مهتبوطرل فخأ نايبصلا يف نوكتو ءأريثك مهل ضرعتف نايبصلاو نابشلا امأو

 نأ «طارقب» ركذ دقو :(1620) سأرلا ىلإ ةرخبألا ريوثتل (156 ءمصد ؟ةهنا) تابسلا عم مهيف تناك

 (34ءم121 نهذلا طالتخا نإف «(1:عم02) ةشعر (8منمع 16761) ةقرحملا ىمحلا ىف هل ضرع نم

 أدع نخسي (8:هن2) عامدلا نأل كلذ ن وكي نأ هبشيو 156001(6) ةشعرلا هنع 5 م2110151012)

 (31كءمأ2] همهقنكنه») نهذلا طالتخا نوكيو «ةقرحم نوكت نأ هبشيو و (716506بصعلا نخسيف

 وأ ءءىقب ىضفت ىضفت ام رثكأو , 0162)بصعلا ىلإ داوملا ضاقتنال ةشعرلاب هنع ّلحني
 0 ْ . ([1ةءصهطنصن2) فاعر وأ (ءووءا) ق رع وأ قالطتساب

 ظ : تامالعلا

 ناسللا (1818:582655) ةنوشخ نم ضارعألا ةدشو «تارتفلا ءافخو موزللا اهتامالع

 نارحبلا دنع الإ (165561] قرعلا سابتحا نمو ء« ايناث هدادوسا نمو لو هرارفصأ نمو «(132816)

 «شطعلا كلذ نكسيف ريسي (©هانهط) لاعس ضرعي نأ الإ «طارقب» لاق . شطعلا ةذشو «(©21569)
 ليسي امب تلتبا «لاعسلاب ًاريسي تكّرحت اذإف «(ددد8) ةئرلا ببسب مهشطع ةدش نوكت نأ هبشي

 يف اهتّوق «رهاظلا يف ةيوق نوكت ال رمألا رثكأ يف ةقرحملا يف ةرارحلاو .وخرلا محللا نم اهيلإ
 ضارعألا اهيف دتشت ءارفصلا نم ةنئاكلاو ءاهريغ ىف هنم فخأ اهيف سكنلا نوكيو .نطابلا

 فاعرلاو «(34ءم148] همهكنكنه2) نهذلا طالتخاو قارتحالاو قلقلاو ءرهسلا نم ةئيدرلا

 نينيعلا روؤغو ,«(1عصم16) نيغدصلا (2015308) نابرضو عادصلا و (11دعصهسطتمتة)

 ةوهشلا طوقسو ء«ةضحملا ءارفصلاب (850همدع») نطبلا قالطتساو (8م0هماط ق1 20115 04 طع ءالع)

 نم هنوصمي ام دسفو هولبقي ملو ؛(ة8/ةعستص2) يدثلا اوهرك نايبصلل تضرع اذإو ء(4ممءاتأع)

 . ضمحو نبللا
 : هَ رخملا (1عواصستعا»() جالع

 (872ل210) غارفتسا ىلإ 56 اذإو . ةصلاخلا ٌثبغلا (1ءونسصعم) جالع وه اهجالع >

 ناك نإ (مهعفن اميرو مهبهلأ امبر دصفلاو ء«حضنلا دعبف ماتلا امأو . ىلوأ ليجعتلاف «ليق ام لثمب

 ديربتو دش ديربتو فيطلت ىلإ جاتحي هنكل «(8951م6125) ةرمحو ءام (1:6101:8) ةرودك كانه

 اصوصخو ءاهوهتشي مل نإو «ةيذغت نم ذب الف ةوقلا طوقس تفخ اذإو .هنولوانتي امل لعفلاب

 .(1طع ةعدق21100) سحلا مدع يأ سوميلوب مهبيصي ام أريثك مهنإف يشك ءيش هنم للحتي نميف

 ةروكذملا (5:طوهنع (6876:) ةداحلا ىمحلا تاجلاعم ىلإو . ىوقأ ءادتبالا يف (1.22105) نييلت ىلإو

 رمتلا ءام ئلع ىمحلا نم ليلق روتف دنع ماتي نأ حلضيادقو فرس وبلا ءاجنألا بج رع

 وأ احلا يارا ياكريم يئاححتماو ولت نيا ذ لعج دقو «يدنهلا

 0 .دنهلا رزب بيلح

 يقس عنام نكي مل نإف «هانركذ ام درابلا ءاملا ةبرش يف ربتعيو «مهل ديج يقرلا خيطبلاو
 بجيف ءءاملا بلط (84«م(] هههقنكمه) نهذلا طالتخا مهاسنأ اميرو ءرارضخالا ىلإ ولو ءهنم



 هه تايّمحلا يف ىلك مالك : ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا

 جلاعتو «ًافاج ًاسباي هناسل ىري نم ةصاخو ؛ةريثك تاعرج ًاليلق ًاليلق تقو لك هنم اوعرجي نأ
 ؛ ([1262مهدطنمن2) فاعرلا طارفإ مهيلع ىقوتي نأ بجيو ءاهباوبأ يف هانركذ امب ةطرفملا هضارعأ

 نأ (ط650 ردصلا يحاون عدت الو ءمهسفن ىعارت نأ بجيو ,مهدنع بطخلا هيف مظعي امم هنإف

 وحنو روفاكلاو درولا ءامو «لدنصلاو «درولا نهدو «لخلاب مهسوؤر ظفحت نأ بجيو «جئشتت
 . كلذ

 سأب الو .مهجلاعف رهسلا مهب ٌدتشا اذإو «هانركذ ام اهيف خوبطملا تاقالسلاب ليطنتلاو
 يتلا صارقألا يقسي هرخآ يفو لاحلا هذه لثم يف ءدوسألا نم ولو شاخشخلا بارش يقسب

 رزبو .دثقلا رزب بيلحب نيبجنكسلا مهقفاوي تقولا كلذ يفو . روفاكلا صارقأ : لثم لثم هل حلصت

 نيثالثو ةسمخ ىلإ نيرشعو ةسمخ نم نيبجنكسلاو «نيمهرد دحاو لك نم ءاقمحلا رزبو ابدنهلا
 ظ . ةكسمملا ريشابطلا صارقأف (2:3:2052) لاهسإ كلانه ناك نإف «ىرت ام ىلع

 ظ : بّرجم ديج صرق
 ءاقمحلا ةلقب رزب «قئاد نزو نارفعز .فصنو نامهرد دحاو لك نم دروو ريشابط ذخؤي

 .«نيمهرد نزو دحاو لك نم ءاثقلا رزبو عرقلا رزب .مهارد ةثالث نزو دحاو لك نم ابدنهلا رربو

 فصنو «قئاد روفاك ءمهرد نزو دحاو لك نم اشنو سوسلا ّبر .فصنو مهرد نزو لدنص
 .نيمهرد نزو هنم ةبرشلا

 :ًاضيأ

 نزو دحاو لك نم ءاقمحلا ةلقبلاو ءاثقلاو خيطبلاو رايخلا رزب «مهارد ةعبرأ نزو درو
 دحاو لك نم سوسلا برو ءاريثكو اشنو غمص .فصنو قناد روفاك ناقناد نارفعز «نيمهرد

 ىلإ هؤام لئاملا ماّمحلاب سأب الف ءّانّيب ًاطاطحنا طحنا اذإو . نيمهرد نزو هنم ةبرشلا «مهرد

 . حلاملا 6ط1ءع) مغلبلا نم هامح نمل مهنم ماّمحلا ن وكي ام ٌبحأو «(©010) دربلا

 ما ىنح يف : لصف
 . مدلا (5ءموزو) ةنوفع نع (52معانته عقلل5 16967) مدلا ىمح نوكت ال هنأ «سونيلاج» َّنظ دق

 «ةيومد ال ةيوارفص ذئنيح ىمحلا نوكتف أمد نكي ملو ءءارفص راص نفع اذإ (810ه90) مدلا نإف

 هنم لوقلا اذهو .(7:ءداصءعه0 جالعلا كلذب اهجلاعتو ءّبغلا وأ ةروكذملا ةقرحملا نوكتو

 نإف .ءارفص راص نفع اذإ :مهلوق نم هيف طلغلا رثكأو ءبجاولا فالخو «طارقب» لوق «فالخ

 ءءارفص (5ءموزو) ةنوفعلا دعب ريصي نأ ىلإ يدؤي نفع اذإ هنأ امهدحأ :نيينعم مهوي لوقلا اذه

 ع ل نوكي نفع اذإ هنأ يناثلاو :اداهر واف لعتشا اذإ بطحلا نإ لاقي امك

 . ادامر ريصي نخسي ام لاح يف بشخلا نأ لاقي امك

 هوجو نم ذخأملا دساف وهف لوألا موهفملا امأف ءنيموهفملا نم دحاو لك يف رظننلف

 .ءادوس ىلإ هفيثكو «ةئيدر ءارفص ىلإ هقيقر لاحتسا نفع اذإ (81059) مدلا نأ :اهدحأ : ةثالث

 ةنوفعلا لاح ىف انرظنو (5موزو) ةنوفعلا دعب نوكي كلذ نأ :ىناثلاو ءءارفص نوكي هتيلكب سيلف

 نإف فيستا دا (5ءمونو) ةنوفع اهيف له يردي ال ءارفص 5 كلذ دعب هنأ : ثلاثلاو «(56مون5)



 تايّمحلا يف يلك مالك : ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا ه5

 بجوت انفع فيثكلا الو قيقرلا نوكي الو فيثكو «قيقر هنم زيمتيو «نفعت ءايشألا نم ًاريثك
 بحري نكمل عض هنت لاك ولو نتعب جيلا ام وتلحلا يرن ركر قنا للع نصرت كرام
 ءاضيأ ةيوادوس ىّمح كانه نوكتف ءانفع ًاضيأ دّمرتملا فيثكلا نوكي نأ بجي ناكل «هتنوفع

 .لوألا موهفملا صيخلت هبجوي ام اذهف

 ةنوفعلاو «داسفلا ىلإ قيرط (56مو19) ةنوفعلا نإف ,فرص بذك وهف «يناثلا موهفملا امأو

 داسف (5موزو) ةنوفعلا لب «نامز يف نوكت ال ءارفص (81000) مدلا ةلاحتساو «نامز اهل (56م515)

 الو ءادوس رصي مل (مطاههم) مغلب وهو «مغلبلل ضرعي امك (81004) مد وهو ء«مدلل ضرعي
 نإ :«طارقب» لوق حيحصلا قحلا لب «(5مو1) ةنوفعلا مامتب كلذ دعب نم ليحتسي نأ الإ «ءارفص

 : نايمح (53معانأا 3105 169765) مدلا ىمح نإ نآلا لوقنف «ىمح هتنوفع نم دلو دق (81000) مدلا

 ةقبطملا يأ ءسخونوس «طارقب» اهيمسي يتلا نايلغو هد ىمحو «(8مءانع !9062) ةنوفع ىّمح

 دتشت ىرفغ-أ بابسأ نع نوكت دقو «(81630 ةرارحلا نحت ددس نع اهنايلغ رثكأو ءاهريغ نود

 ةلمج نم يهو .ةيوقلا ةباشلا ىمست دقو «(8مطءصعنهل 181/6 موي ىمح بابسأ دادتشا قوف

 مويلا (1”عانعم) تايمح قرافتف مويلا تايّمحو «(8معانء 16762 ةنوفعلا تايمح نيب يتلا تايمحلا

 ةنوفع ال هنأب (5موانع 162 ةنوفعلا تايّمح قرافتو .طلخلل اهيف لوألا ةسيعلا نأ بنسب

 الو قد (2عبون) ىمح الو « (8مطغسعتمل 1ع9عم) موي ىمح تسيل ةداح ىمح يهو ؛ أهل (5ءموأو)

 ىمح ىلإ وأ «(همعانع 1ه768) ةنوفع ىمح ىلإ لقتنت ام ا ريثكو 8(2موأؤ) ةئوفع (1عاله©) ىمح

 . مويلا (76767) تايمح ىرجم («سونيلاج» اهارجأ ام أريثكو قد (1662)

 تايّمحلا رئاس عم بكرتت ال (5328عانأ8 ©9105 161/65) مدلا ىمح نأ ؟ سوحيلاجلا قر

 ضقانت اذه يفو ؛ ([1ةصممانت5) طلخ لكل اماع ناك (81000) مدلا يف ناك اذإ نفعلا نأل «(1عبع)

 هذه بيسو «بيبطلا هب عفتني الف «هيف (2[5[ةهصعأ) مالكلا لّوطن نأ جاتحن ال هبهاذم ضعبل

 ريغلا اصوصخو «ةضايرلا نم اهرثكأو «(8مطماانو) ةلسلاو (10 ةلل) ءالتمالا (عبعم) ىمحلا

 (5ءمو15) ةنوفمعلا بجوت دقو «ةفينع ةضاير لامعتسا مث ( (817ةعان202) غارفتسالا كرتو ةداتعملا

 ةرثك وأ «(5«مةزو) ةنوفعلا ىلإ ليجتستف «ةيئاملا هكاوفلا لكأ نم (81000) مدلا ةيئام ةرثك هيف

 .اهوحنو :؛''”يرثّمكلاو دثقلاو «ءاثقلا نم دّلوتي ام لثم ةنوفعلل هئيهتف هيف جفلا طلخلا

 نارحبلا ىلإ اهموزلو ءةداملا مومعل رتفت ال (02مماتسان ع0 189ع2) ةهزال ىمحلا هذهو

 نأل صقانتت لازت ال مث «ةبوعصب ئدتبت ةصقانتملا اهملسأ :ةثالث اهفانصأو .توملا وأ ( تو و)

 ةديازتملا اهّرشو « مايأ ةعبس تهباشت امبر ةدحاو لاح ىلع ةفقاولا مث «نفعتلا نم رثكأ للحتلا

 غارفتساب اهؤاضقناو «رثكألا يف عباسلا ىلإ اهنارحبو «نفعتلا نم لقأ اهيف للحتلا نأل

 ريثكلا ديربتلاب لقتنت دقو مارب ىلإو ةقرحملا ىلإ 0 دل ا وأ سوسحم

 ئدهم ذغم ديلا يلم ملل و .لوبلل ردم «ذيذل.ولح هرمث «ةيدرولا ةليصفلا نم رجش :يرثمكلا )١(
 ةيرتفلا راد موق نيمأ دمحم «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .بطرم «باصعألل
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 (756 تابس اهيف ضرع اذإو «ةبصحلاو (5م211-م0») يردجلا ىلإ لقتنت دقو «سغرشيل ىلإ

 (آ2:35068) لاهسإلا هطحي الف «ليطلا توصك هنم ءيجي (450026) نطب خافتناو همدحق ؟ةعا)

 نم وهف ةصاخ ضيرع رضخأ فصح مر مث عفني ال (طنةسطمءه) لاهسإلا ناكو ,لملمت عم

 . توملا تامالع

 : تامالعلا

 خافتناو .نيعلاو هجولا (855:م6125) ةرمحو .ىمحلا موزل :ةيومدلا ىمحلا تامالع

 نإارحبلا دنع الإ (76556) قرع الو ضفان ريغ نم مات ءالتماو «(1عصم1«و) نيغدصلاو ةدروألا

 ىمح نأ (سونيلاج» ىريو . مويلا (160762) تايّمح ىرجم «سونيلاج) اهارجأ أم اريثكو . (015عو)

 عقي ام اريدك. نيشلا قضت 97 اقيعلا يفو (00050) فنألا يف كاكح اهبحصي (81004) مدلا

 قلحلا ماروأ كلذكو «ءيدر وهو (518162062) مالك رسعو («(116 6028 718ن]) تابس مهيلع

 ةبطر ةريثك اهترارحو .عومدلا (©1اههتمع) ناليسو (18ن12) ةاهللاو (1ههوزاو) نيتزوللاو (2طقصه)

 :ًادج رتاوتم «عيرس ئلتمم «يوق نيل ميظع اهضبنو ةقرحملا يف امك «ةفشق ريغ ةيمامح ةيراخب
 ىف اهترارتح ةيسلو دخلا هديا اصول ًافالتخا لقأو «فالتخالا ريثك ريغ فلتخم
 . (5ءموزو) ةنوفعلا مدعل َتغلاو ةقرحملا دح

 امأو .ةقرحملاب هبشأ وهف بعصأ هجالعو «ٌدشأ هضارعأو هترارحف نفع نع اهنم ناك امو

 اهئادتبا يف ءيش هيشأ ةينايلغلا سخونوسلاو ءهنم جرخي امب فرعتف هظلغو (81000) مدلا ةقر

 بلقلا برقب اهريثأت رثكأ ناكو «ىذألاو (10 ةانهو) عذللا ةليلق اهترارح نكل :مويلا ىّمحب

 ىف يوتسملاب ةهيبش وأ ةيوتسمف ةنفعلا امأو .(45(ط28) وبرلاو ثّهلتلا هنم ثدحيو (5168:1)

 1 > . رثكألا

 (ممهصس»# قلحلا ماروأ نمو «قانخلا نم هيلإ لقتني ام لك تامالعف اهلاقتنا تامالع امأو

 ماس رسلا تامالعو . ملعتس (5ه211-مه»2) يردجلا تامالعو اهتفرع دقو «(1085115) نيتز وللاو

 . تملع دق كلذ ريغو نهذلا طالتخاو «(816د0هعطع) عادصلاو

 فالتخاو .«هجولا طارخناو «جضنلا ةمالع رخأت نم هتملع ام لثمف اهلوط تامالع امأو

 نأ ىلع ليلد كلذ نإف «ةرّتفم دل ولا .«فوقولاو ديزتلا نم اهتدم يف اهلاح

 .:اهيف لعلاج ءولمم (81000) مدلا

 مل عيارلاو ثلاثلا دعب ىلإ رخأت نإ جضنلا تامالع روهظ اهيلع لديف اهنارحب ةدم امأو

 عبارلا يف اهنارحب نوكرباف اريثكو .عباسلا يف نرجي

 : : مدلا ىمح (1163061) جالع

 ىلإ ةرثكلا (87ةعانه02) ْغا رفتسا : وه (81000) مدلا ىمح (11620681) جالع يف ضرغلا

 هتيقنتو هديربتو ًايوارفص وأ ءأيئام ًادج ًاقيقر ناك نإ ءمدلا رهوج ظيلغتو «(5756086) يشغلا

 . نفجلا لفسأ يف يذلا مظعلا نم نيعلاب راد ام وهو .نيعلا رجحم وهو رجحم اهدرفم :رجاحملا )00
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 حفلا طلخلا تادّلومو «ظيلغلا (81009) مدلا تادّلوم لوانت دق نميف ًاظيلغ ناك نإ «هقيقرتو
 تقو يأ يف ديلا نم دصفلاك الف غارفتسالا امأف .اهليلحتو «ىّمحلل ةلعافلا ةداملا جاضنإو

 نإف ءاهغرفأو اهرذحاف (22ا5مءموأ2) ةمخت نوكت نأ الإ 00 الو ًانارحب رظتنت الو تضرع

 ايف ندبلا ناك نإ عقي وأ ( (89معممع) يشغلا براقي ىتح دصفي لازي الى. ملضقاق ىمحلا تماد

 ءاملا يقسو دصفلا نأ ملعاو «يوقلا (1ءمصمعء#) جازملا ايفا دربي (526026) يشغلا نإف

 2 بجويام نكي مل نإ ىلوأ هيف قيرفتلاو «هريغ (هعننت65) ريبدت نع ىنغأ امبر «درابلا
 يف غلابلا دصفلا عبتي امبرو «غالب (526056) يشغلا ةبراقم نود اميف ناك امبر هنإف ءلاجعتسالا

 امبرو عباتتي ىتح تقو لك حسمي نأ بجي ,(176556]) قرعو ةرم (1013:15063) لاهسإ تقولا

 مادي نأ بجيو .«نوكسو «فيطل ءاذغب (589000860) يشغو فعض نم ضرع ام كرادتيو هب يفوع

 دح ىلإ ٌرملاو ولحلا نامرلا ءامو ,«نينامرلا ءام لثم نم فرعي امب ةعيبطلا (1.8:3005) نييلت

 ىلإ جضنلا دنع جيتحا امبرو هانركذ امم «ةفيفخلا تافايشلاو يدنهلا رمتلاو ءكشخريشلا

 لاحلا لمتحي مل نإف ,تملع دق امم وحنو ربنش رايخلاو «جرتهاشلاو «جليلهلا لثمب غارفتسا
 أّيهتي مل نإف «(0دممنه8) ةماجحلا وأ نيبجلا يف يذلا (/5:6) قرعلا دصفف ءديلا نم دصفلا

 .عطقيو حّتفي امب ديربتلاو .ةقرحملا يف ام وحن ىلع لاهسإلابف عنام ضراعل كلذ نم ءيش

 ضرع نإو ء مرصحلا ءامب ازبخ هتمعطأ (526056) يشغ دصفلا نم ضرع نإو «نايلغلا ةكشو

 .. (8زلمعممع) يشغلا ةبراقم دنع الإ عطقي مل .هسفن ءاقلت نم (11365220::طنهن2) فاعر

 ءام لاطرأ ةسمخب ةبانع ةئام خبطت نأ وهو «باّعلا ّبر لثمبف (81000) مدلا ظيلغت امأو

 ذختملا اصوصخ اضيأ سدعلاو «لضفأ وهف ركسلا لق املكو ءركسلاب موقيو «ثلثلا ىقبي ىتح
 ةداملاو «سدعلا مرج وأ «باّئعلا ّبر يقست نأ كايإو .ليبقلا اذه نم فيقثلا ضماحلا لخلاب

 نكي مل نإ «درابلا ءاملا يقسو ءدّربملا ٌنسخلا ءامو «دّربملا سدعلا ءام لثمبف هديربت امأو

 تجلوعو «ةيمغلب ىلإ ىمحلا تلقتنا امبرو «يفوع امبرف رصخيو دعتري ىتح يقس امبرو عنام
 نيرخأتملا ضعب هلحتناو «نيمدقتملا ضعبل (1:ةةانت600 جالعلا اذهو .اهوحنو درولا صارقأب

 تاقوألا ىلوأو ةعيبطلا نيل عم نكيلو هَل عفان (1عدطنصعمأ) جالع وهف «ريعشلا ءام يقس امأف

 ديربتلا ىلع راصتقالا نأ ملعاو ؛ناقفخلا رتاوتو «لاعتشالاو بركلاو «نايلغلا ةدش تقو اذهب

 ةرارحلاو (56م515) ةنوفعلا دادزتف «نقحلاو ددسلا ىف ديزي (0فخ3م2062) لاهسإلاو ءدصفلا كرتو

 :تعيقلاو ةوقلا تاجا تاللتكلا تنعم رثضلا كالا مم لمنلا عت امأو: «لادبلا تاق ىف
 لثم هيقسي هرخآ يفو ءمدلا (5ءمونو) ةنوفع يف ببسلا وه ناك امبرف ماخلا طلخلا كاسيو

 رزب «ةثالث ريشابط ذخؤي :هتخسن :أدج ةديج صارقألا هذهو ريشابطلا صارقأو «روفاكلا صارقأ

 ةثالث نزو دحاو لك نم اشنو ءاريثكو غمص «ةتس عرقلا رزب «ةعبرأ ءاثقلا رزب «ةسمخ ةلقبلا

 . صارقأ اهنم ذختي مهارد ةعبس نزو سوسلا ٌبر ؛مهارد

 ةراصع «مهارد ةثالث نزو درو ذخؤي «(آنا62#) دبكلا فعض دنع ًاصوصخو :ىرخأ ةخسن ظ

 «مهرد نزو دحاو لك نم ريشابطلاو ءاقمحلاو خيطبلاو رايخلاو ءاثقلا رزب «نيمهرد سيراب ربمأ
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 . صّرقي مهرد عبر

 ١ :مهتيلغت يف
 اذه نم ءيش ناك نإو «ةيقاّمسلاو «ةينامرلاو ةضّمحملا ةيسدعلاو «ةيبانعلاف ةيذغألا امأو

 .ينيصلا ىرثّمكلا ةهكافو «ةيضامحلاو ةيعرقلابو صاجإلابو .كشخر يشب كردت هلقع فاخي
 ضاّمحلاو ؛ةكرابملا ةلقبلاو ابدنهلاو «دئقلاو ءاثقلاو عرقلا ةلوقبو «يماشلا حافتلاو نامرلاو
 .(1ط6 ءمدت8 تابس وأ رهس وأ ناقفخ وأ (816203عط©) عادص ضرع نإف ءاههبشي امو ةريزكلاو

 امب حلاعف «ةبعصلا ضارعألا نم كلذ ريغو ةوقلا كهني طرفم ([1ة صم طنصنق) فاعر وأ ءالول)

 . راركتلا يف ةدئاف ال ذإ رّركن نأ انل ةجاح الو هعضوم يف كانمْلَع

 (طط] ءومهأالع [عالع#) ةيمغلبلا ىمحلا ىف : لصف

 نوكت دقو «ةبئان نوكت دق (2طاعومم) مغلبلا (5معأأو [عاء) ةنوفع ىمح نأ كيلف دق

 اهئادتبا تاقوأ لقأو ؛«(عبءم) تايّمحلا رئاسك تاقوأ اهلو .كلذ يف ببسلا تملع دقو «.ةمزال

 ةّيقنلا اهملسأو ءأموي نيتسو نيعبرأ نيب ام رثكألا يف اهعالقإو ءاموي رشع ةينامث رثكألا يف
 «ندبلا لخلختو اهتلقو «ةداملا ةقر ىلع لدتف .(؟ء5و6ءا) قرعلا ةريثكلا اميس الو «تارتفلا

 ريثكب ٌبغلا طاطحنا نم لوطأ ًاضيأ اهطاطحنا َّنأ ىلع دوعصلا (©هد5« ةلعلا هذه نامزأ لوطأو
 دقو «ًاحلام نوكي دقو ءًاولح نوكي دقو ءًاضماح نوكي دقو ءًايجاجز نوكي دق نفعلا مغلبلاو

 «نيبوطرملل (©طاووم) مغلبلا ىّمح ضرعت ام رثكأو .«ةقرحم حلاملا نم نوكت فيك تملع

 ءالتمالا ىلع نيّمحتسملاو «نيضاترملاو مختلا باحصأو نايبصلاو « خياشملاو نيغدتملاو

 ىلإ (2ه:ةمجط) لزاون تراص تاءالتما باحصأو «ضماحلا (8008808) ءاشجلا باحصأو

 ىمح لك نأ ملعاو « (5هسددعط) ةدعملا يف ملأ نع ولخت املقو ءاهيف نفعت (5:هرمدعط) ةدعملا

 . هرغصيو (20156) ضبنلا قيضي هنإف «(0010) درب اهعم

 : سونبريميغما ىمست يتلا يهو ةرئادلا ةيمغلبلا تامالع

 ضفانلاو ءًادج هيف رثكي (©019) دربلا نإف ءًاضماح وأ ءًايجاجز امغلب هيف ببسلا ناك ام امأ
 فارطألا ىف ًاليلق ًاليلق لب ءًةعفد اهيف ئدتبي ال (©019) دربلا نكل .ّدشأ يجاجزلا ىف
 ةييردت ىلع ألو ةعفد نخسي الو « رسعب الإ نخسي الل جلثلاك ريصي نأ ىلإ غلبي مث 07

 (©ها05 ةريرعشق ءادتبالا يف هدرب طلاخ امبرو «(©010) دربلا نم دوع عم اليلق اليلق لب 2. لصتم

 مظعأ و «نفع دق امل (2دانو ان556588) ةريرعشقلاو «نفعي مل امل (©6010) دربلا نوكيف ءربهكعتته2)

 . ىهتنملا راودأ يف هضفانو هدرب

 قيرط نم ضفانلل ًاببس نوكت ىتح اسخن لعفت ةدام نم تسيل (56:62 ىمحلا هذهو

 (1ط6 همز22 تابسو (07319) لقث عم ذحاَتَو هول ءيش (5ءموزو) ةنومع اهتنوفع ْنِإَف « ضفنلا

 امبرو ؛«ةدم ىلإ رخأتت لب «ضفان الو (©019) درب الب ىلوألا بئاونلا يف ئدتبت ام ًاريثكو ىةعنا)
 .نوكي ال دقو ءيشغب ئدتبت ام ًاريثكو «ضفان نكي ملو «(©014) درب ناك
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 طوقسو «(5:00305) ةدعملا مف فعضل (5920026) يشغلا اهيف رثكي (0ةا15©) ةلعلا 57 و

 مغلب نم ناك ام امأو .ةوقلاو ءاذغلا ةدامل نفم وه يذلا ءارمتسالا مدعو «(4ممءانا0) ةوهشلا

 همدقتي امّلقف ٍرلح (8:0«01) مغلب نم ناك ام امأو : ةدضب دعشي الو رارغشفا همذدقتيف حلام (عطلعوم)

 رثكأو « ضفان الو .(010©2) درب الو «( 105 1121561128) ةريرعشف بئاونلا ةزه ريثك ىلإ لئاوألا يف

 يفو .دشأ ٌرح لئاوألا يف اهيف رهظي دقو « يشغلاب دات (مطاءومصصه(نء 1762 ةيمغلبلا ىمحلا راودأ

 ىلحألا ىلإ ًالوأ قبست (56م5) ةنوفعلا نأ كلذ يف ببسلا نوكي نأ هبشيو .كلذ لقي رخاوألا

 «يراخب فيعض لوألا يف اهيف (11680) ةرارحلا سمو .دربألاو ظلغألا ىلإ مث «قرألاو حلمألاو

 ةهباشتم نوكت ال اهنأ الإ «ةفارحو ةذحب تسسحأ (0عدص) وضعلا ىلع ديلا عضو تلطأ اذإ مث

 ءأنيل عضوم يفو ةفارح عضوم يف ّدحت ةتوافتم نوكت لب ديلا هيلع عقت ام عنج ين ةيرحم
 هقفرتو هلاعفنا فلتخي جزل (مطاءوم) مغلبلا نأل لبرغم ءيش فلخ ىّفصتت ([1620) ةرارحلا نأكو

 أقفتت الو «عضوم يف أقفتت اهنإف ءاهنايلغ دنع تاجوزللا رئاسل ضرعي امك (51681) ةرارحلا نع

 ىلإ قوشلا مظعيو «بركتو بهتلت نأ نود رمألا رثكأ يف اهترارحف ناك فيكو «عضاوم يف
 ام ًاريثكو «خفانلاو ميظعلا سفنلاو لملمتلاو فشكتلا ىلإ الو «درابلا ءاملاو كرابلا ءاوهلا
 ىف دعب ىه اذإف ٠ ةييتنا نق اهنأ بسخيف «نيتعاس وأ ةعاش ردق ًاتامز فقت نأ اهترارحل ضرعي

 1 ١ ] .ديزت تذخأ دق اهارت كنأل ءدّيزتلا

 ةبوطرلا ةرثكل ةيدنتلا ةريثك (©طاهوم) مغلبلا تايّمحو «تافوقو طاطحنالا يف اهل كلذكو |

 ريغ اعيش ناك تقرع اذإو .طلخلا ةجوزلل (13)1مطمءعوزو) قيرعتلا ليلق اهراخبو «(04015ا5©)

 (1 ع ع) تايّمح يف لقي شطعلاو هدقف وأ «([6وو6ا) قرعلا ةلق اهب لئالدلا صخأ نمو « غباس

 يف شطعلا نم لقأ نوكيف كلذ عمو «هتنوفع ةدش ببسل وأ ءهتحولم ببسل الإ (©طلءوس) مغلبلا

 نول امأو .هدّدمت عم قري نأ (510) بنجلا دلجل ضرعي دقو «مهيف رثكي نيبنجلا خافتناو ءاهريغ

 :نوكي ىتح ضايب يف نايرجت ةرفصو ةرضخ ىلإف (مطاءعم) مغلبلا (76062) ىمح بحاص

 رئاس تايهتنم يف هرارمحا هيف رمحي املقف ءًاضيأ ىهتنملا يف ىتح ا سلا

 ءًاريخأ رتاوتي مث ءالوأ توافتم «ريغص ضفخنم «فيعض ضبنف هضبن امأو .(7867) تايّمحلا

 ٠ سيل هنكل ءهرغص ةدشل هرتاوت ةدشو امهرغصو ّبغلاو «عبرلا رتاوت نم ّدشأ هرغصو هرتاوتو
 عم فالتخالا ديدش وهو .لوألا يف هلثم وأ هنم أطبأ ناك امبرو «عبرلا (©نا5ه» ضبن نم عرسأ

 حصأ نم اهيلع (©0156» ضبنلا لئالدو د هفالتخا يف مهنم فاعضلاو راغصلاو ماظنلا مدع

 ا ظ . لئالدلا

 .ةءادرل ردكيو «ةنوفعلل ٌرمحي مث ءدربلاو ددسلا ةرثكل قيقر ضيبأ لوألا يف وهف هلوب امأو

 تقو داعو نفعتملا للحتو ظيلغلا ةداملا نم ىقب اذإف ءاتقوف اتقو لاحلا هيف ريغتي دقو ء«جضنلا

 ددسلا ىلع دري نأ ىلإ ءّرمحا ددسلا حتفو عفدناو كلذ دعب ريثك ءيش نفع اذإ مث «ٌضيبا ددسلا

 نأ ىلع لدي اممو .ىمغلب قيقر نّيلف هزارب امأو «هنيعب طلخلا كلذ نم ىرخأ ةرم اهذسي ام

 «تاعاس تس اهكتزقو ءةعاس ةرشع ىنامث اهتبون نوكت نأ ء(مطلعومتهأ 1ع 18765) ةيمغلب ىمحلا

 ةداعلاو نسلا اهيلع لدي دقو ؛ةريثك ةجوزللاو ظلغلا عم ةداملا نآل كلذ: اًبفن كرت نوكي لو
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 هجولا نول نم ةنحسلا اهيلع ٌلديو «مختلا نم ةقباسلا اهبابسأ ىقاوتو «ةيذغألاو دلبلاو لصفلاو
 («(هممعءاناع) ةوهشلا طوقسو «(5:همصوعط) ةدعملا مف فعضو ءسمللا نيلو هجّيهتو روكذملا

 . ريثك تاقوألا رثكأ يف ضماح (:048105) ءاشج اهقبسيو (5م1668) لاحطلا اهعم ربك امبرو

 : ةقثللا ىمست يتلا يهو ( وماتت ؟هبع) ةمزاللا ىمحلا تامالع

 هبشي امو ماا مع لا [ه/67) ةيمغلبلا ىمحلا تامالع رئاسك نوكت نأ

 ةفدلات ءيش ةمككا نوكتو ((010115 112561182) ةريرعشقو دربو ضفانب ءادتبالا ريغو «عالقإلا

 ضيا ةرئادلا نإ .ةرئادلا يف نوكي يذلا قوف اهوحنو تاعاس تس ىف ريتفت كانه نوكيو

 . رهاظ ريغ اًيفخ نوكي هنأ الإ «ريتفت نع ولخت ال

 ظ ظ : تايمح

 امم تسيلو «ًانايحأ ءارفصلا نم نوكت دقو «تايمغلبلا سنج نم لاوحألا رثكأ يف يه

 ةلمج نقءاعفوب ايووقبلو م سرلابتبا تكي هربا ءاكحلاو ءاطشإ تفتح تادوسلا سوك
 ل ا ل ل

 ةيراهنلا ىمحلاو «ةيطلخلا ةييشغلاب ةصوصخملا ىمحلا : ماسقأ ةثالث يهو «نفعتي ةي مل امو

 . ةيليللاو « (101نمه]1 ؟عالع»)

 ّرحلا اهيف رهظيو (هما# دربلا اهيف نطبي يتلا ىمحلا يف :لصف

 رعقلاو «نطابلا يف لصاح يجاجز (201ءو2) مغلب نم نوكت هذه «سويلايغيا ىمح يهو

 قّرفتيو نفعتي ءام (173م01025) راخب هنم رشتنيف (56م5:9) ةنوفعلا هل تضرع دق هنكل وه ثيح دربي

 كلذ لثم يف اهدرب رهظي ال ناك امنإو «نطابلا يف دربي نفعب سيل امو ءرهاظلا يف بهليو
 كحت اهيف (56مةأو) وتلا كتالخأ اهلق اوت ذاينإب اينع لعفناو ءاهفلأ ةنكاس تناك اهنأل «نامزلا

 . هلك ندبلا معي نأ غلبي مل نإو ءام ًادذبت دّدبتو

 ظ ظ : تامالعلا

 هريغ (ان2 لوب نم (51620 ةرارح لقأ «ّجف دراب هلوب نإو ءاهنيعب ةروكذملا اهتمالع يه

 ليحتست دق اهتدام ظلغل اهنكل «موي لك دتشت رثكألا يف يهو «توافتم ءيطب هضبنو ءهسنج نم

 ءرودلا دعب بابسأ نم ةلقلاو هردان «نمعتلا ليلقو ليلق ندبلا يف ةداملا هذه لثم نأل ةاضو اهو

 مغلبلا ةنوفع (5«موذو) ةنوفعلا نأ ببسب ةيمغلب اهنأل «ةيمغلب نوكت نأ نع اهجرخي ال اذهو

 نيرشعو عبرأ ىلإ تاعاس عبرأ نمف اهتبون ةدم امأ «موي لك دوعت ةبونلا نأ ببسب ال «(6طلءوس)

 . ةرثكلا كلتب نوكت ال ةداملا هذه نأل كلذ لبق يضقنت رثكألا يفو «ةعاس

 ايروغيل يهو (©014) دربلا اهيف رهظيو ّرحلا اهيف نطبي يتلا ىمحلا يف : لصف

 فيك اهنأ امإف «ًادج ةظيلغ ءارفص نم ةيوارفص نوكت دقو «ةيمغلب رثكألا يف ىّمحلا هذه
 سيل هنألو «عضوملا كلذ نخس نفعو لعتشا اذإ نطابلا (©طاءعتت) مغلبلا نأ وهف «ةيمغلب نوكت

 ىندألا زّيح ىلإ ٌبصنت ةوقلا نألو «ةريثك ةنوخس هراخب راشتناب .ندبلا رهاظ نخسي الف للحتي
 ًاضيأو «ةدراب ةيجاجز ةجبف مغالب رهاظلا يف ناك اذإ ًاصوصخو .دربيف ءرحلا نع رهاظلا ولخيف
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 ةرارحلا هبحصتو «ةرارحلل لصتيو دعصي هنكلو نفعي مل (172مهانت8) راخب هنم لّلحتي ام ًاريثك هنأل

 ةنوفعلا لبق لصألا يف ناكو .هتلياز اذإف نخسملا ءاملا ٌراحب اهتليازم هليازت مث .ةليلق ةدم (11620)

 اذإ ءارفصلا نأ وهف «ةيوارفص نوكت فيك اهنأ امأو .ندبلا دّربيو دوعي ةدوربلا ديدش (5«مونو)

 0011 اا 01011 ااا 722722-  ئ7ئ7ج

 . سدوغيطب ةيوارفصلا هذه ىمست لقو (عططلععم) مغلبلا

 تقنكأ لوقي نأ لئاقلو . ّبغلا رطش نم ةدم لوطأ يهو «سنجلا مسا وهف ايروغيل امأف

 هنوفصت يذلاو «ندبلا عيمج ىلإ (5162:) بلقلا نم (116) ةرارحلا هيف ثعبنت الو ىمحلا نوكت

 نأ :باوجلاف . ندبلا عيمج يف (51631) بلقلا نم (81680) ةرارحلا اهيف ثعبنت ال ام ليبق نم وهف

 اذإ يأ «بطرلا درابلا هنأب ءاملا دحت ام لثم عنام نوكي ال نأ طرش اهيف ربتعي ءايشألا هذه دودح

 عيمج يفو «هعابطو ىلخ اذإ لفسأ ىلإ يواهلا هنأب ليقثلا ذحتو «عنام نكي ملو ؛هعابطو ىلخ

 ام ضرعي نكل ءرشتنتو «نييارشلا يف ثعبنتو (163:1) بلقلا ىلإ غلبت 61680 ةرارحلا نإف هذه

 الف لعفلاب اهرارضأ امأو ا رول رولا رمل حت ا حل

 . اهلم دب

 نم دحاو لك يف نيرمألا نم دحاو لك اهيف نوكي يتلا ىّمحلا يف لصف

 ا سب ناكودست نارام ناتو نورك يحن نوكو انجن زانق نإ: تحل هذع لكن

 اتذخأ اذإ مث «ةيشاف ةريثك امهنم ةدحاو الو سيلو ءرهاظلا يف ىرخألاو «نطابلا يف امهادحإ

 تملع دقو «درابف وه ثيحو ءاهيحاونب فيطي ًاراح ًاراخب امهنم ةدحاو لك تلسرأ نائفعتت

 .هانلق ام عيمج ملعاف ةكرحلا لاح يف درابلا طلخلا رّيحت يف ببسلا

 ةيطلخلا ةييشغلا ىّمحلا ىف :لصف
 نيعي رثكألا يفو «ةوقلا رهق دق ريثك قرفتم يمخت جف (0اههمت) مغلب ببسب رثكألا يف يه

 ةريحتم اهلعجو ءرثكأ ةوقلا رهق ةنوفعلا ىف ذخأو .كرحت اذإ (58:همصدعط) ةدعملا ىف فعض اهتلئاغ

 ةقناخ ةكرح تكّرحت وأ ,تصع قفرب اهغارفتساب لغتشا نإو ءاهب فت مل ةداملاو «تكرحت نإ

 عم كانهو «لمتحت فيكو ةوقلا لمتحت مل فنعلاب دصف وأ .لاهسإب اهغارفتساب لغتشا نإو «ةوقلل

 اضيأو « ةديدش (18030112100) غارفتسالا ىلإ مهتجاح نإف هلك اذه عمو ((8إ0202©) ىشغ اهنوكس

 ءاذغلل مداع ندبلاو «هشعنيف ندبلا وذغي ام اهيف سيل مهطالخأ نأل ةديدش ءاذغلا ىلإ مهتجاح نإف

 نأ اهئادتبا ىف ضرعيو .ةوقلا تطقس ذغي مل نإو مك أبلا ةداملا تداز ةيذغتلا فلكت نإف

 ؤطبيو (0156©2©» ضبنلا رغصيف «(8اله6056) ىشغلا ثدحي دراب ءىش (116350 بلقلا ىلإ تصني

 ضعب تكّرح يتلا (56موؤ5) ةنوفعلاو . او سو ييجي و رادو

 ضبنلا ريصيف «هرح ررض يف عقيو ءهدرب ررض نم (11ة:0 بلقلا صلختيف ٠ هيلع ٠ نيعت هئازجأ

 .ةقاشلا ةداملا : ةضهابلا ةداملا )١(
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 ءطبو رغص كلذ عم بلاغلا نأ ىلع ؛هريغ ةعرس نم رثكأ هضابقنا يف ًاصوصخو ًاعيرس (8انل#)

 ناولأو «"'”ندبلا لّبرتو هجولا جّيهت اهعم رثكيو ءاهدالق لحي ال ةيمغلبلا رود اهرودو «توافتو
 تراص امبرو «ءارفص تراص امبرو «ةيصاصرو ةيئام نوكت دق لب لاح ىلع رقتست ال اهباحصأ

 ءءارضخ ةدمكف اهبحاص (856) نيع امأو . ثوتلا لكأ هافشك مههافش تراص اميرو ءءادوس

 ديدش هنم فيسارشلا تحت امو «قونخملاك ريصيو (©ةةن5© ةلعلا نم ناجيهلا دنع ًأادج ظحجي
 الف ءاشحألا ضعب يف مرو هب ناك اذإو ءًاضماح أيقت امبرو هؤاشحأ كلذكو . (5126د1656©) خافتنالا

 اهعم نوكتو «ةظيلغلا ةبلاغلا ءارفصلا نم تاقوألا يف ًاضيأ ىّمحلا هذه ضرعت دقو «ةّنبلا ىجري
 . رثكألا يف ةيمغلبلا راودأ اهل نوكيو .ًارارم أيقتتو ءاشحألا يف ةقرح

 ةقيقرلا ةقيقدلا ةييشغلا ىّمحلا يف : لصف
 عم نيتبون وأ ةدحاو ة ةبون يف ة ةوملاو «(دآ5ع) ضبنلا طقست (5(طوصأو 18765) ةداح ىمح هذه

 000 .عيارلا ىلإ ةوملااهعم فت مل امبرو «ةعرسب رحلا يف ثدحي «ينابَوذ لّبرت

 نمعتلا اهل ضرع دق ةيّمس رهوجلا ةئيدر صوغلاو «ةقرلا ةديدش ةيوارفص اهرثكأ ةقيقر تاسوميك

 .ّبغ تايّمحلا هذه بئاون رثكأو ءادج ةسباي (76دم6) جازملا ةراح نادبأ يف

 ةيمغلبلا نم ةيليللاو (10111221 1ت7ع) ةيراهنلا ىمحلا يف : لصف

 .ءيدر امهالكو سكعلاب ةيليللاو اليل اهتارتفو ًاراهن ضرعت اهبئاون يتلا يه ةيراهنلا
 مل ةئيبخ اهنأ الولو ءٌقد يف راهنلا ّرح يف اهضورعلو اهلوطل ًاريثك عقوت أدرأو لوطأ ةيراهنلاو
 ةداملا ةرثكل الإ ضرعت نلو (93م01155) راخبلا للحتو «(2015) ماسملا حاتفنا تقو ضرعتل نكت

 هتدعم (10811) ءالتما ىلع ماني نأ كرتي الو اليل اهبحاص وذغي نأ ىلإ كلذ عم جاتحيو ءاهتّوقو
 ليللا (0010) درب ىف رهسلاو «ءراهنلا ّرح ىف ىمحلا ةاساقمو .ةوقلا طقسي امم وهو رهسلا فلكيو

 "  :ةزسعلا تائمحلا ةلمج نم ىهف ةلمجلابو:«قدلا يف: عفوي نأ يرحلاب انس

 : ةيمغلبلا(1عدنصعه1) جالع

 ءادتبالا ينعأ ءاهتاقوأ بسحب فلتخي دق (2هدو© ةلعلا هذه (1:ءهغضء50 جالع نإ

 ينعأ اهداوم بسحب فلتخيو «هئافخو اهيف جضنلا روهظ بسحبو .طاطحنالاو ءاهتنالاو

 يف كرتشت اهفانصأ عيمجو «ةولحلاو ةحلاملا ةيمغلبلاو «ةيجاجزلا ةيمغلبلاو «ةضماحلا ةمقلبلا
 بوجو يفو «(160ةصنأ) ءيقلاو لدتعملا نييلتلا بوجو يف : ءايشأ ةثالث يف ءادتبالا تقو

 ةداملا اهيف قرت مايأ ةثالث ىّمحلا ىلع يتأت املكو .تاّردملاو تاعطقملاو تافطلملا لامعتسا
 ىلع ريبدتلا فيطلتب راهظتسالا يىفو ءًائيش لعفت الو يذؤتو كّرحت كلذ لبقو « ىمحلا بيسب

 «برقأ اهاهتنم نوكي نأ ءاجر «لوألا ةئثالثلا ا ءام ىلع رصُّنقا اميرو «لادتعالا

 ريحا هع اد دارك انيقي ملع ولو اهتّلقل وأ «ةداملا ةقرل امإ

 )١( مسجلا خافتنا :ندبلا لّيرت .
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 نم ةعفنملا يف ةياغ هورس هيلع ةضايرلاو «عوجلا ىلع مونلاو «عوجلا نأ ىلع

 نأ تجوب راهظتسالا نكل جردي مث «عباسلا ىلإ ظيلغتلا ىلإ ءادكالا يكل لب «ءضرملا اذه

 ىلإ جردي مث ريبدتلا ظيلغتب كلذ ىقالتي نأ نكمأ ءديعب ىهتنملا نأ رهظ نإف ءالوأ ريبدتلا فطلي
 اذإو ةداحلا يف نكمم ريغ ؛(0ةادو© ةلعلا هذه يف كلذ نم نكمم نامزلا نأل .ىهتنملا تقو
 «(56هسفعط) ةدعملا مف فعض ىف ديزيو فعضي كلذ نإف ٠ ءاينفزتلا ىلع نيكي داق ماسلا رواج

 .«عبرلا يف بجي امم .بجوأ اهيف هفيطلت نأ ىلع ّلقأ تفطل ءرثكأ لوطب تسسحأ املكو

 فعضلا فاخي نأ الإ «تاروزملا عم زبخلاو «جورفلا ءام لثم هيقس عرسي ال نأ بجي كلذكو

 وأ يجاجزلا هببس ناك امو ءولحلا وأ حلاملا هببس ناك ام فلتخي مث «طاطحنالا رهظي وأ

 نييلوألا نأ ىلع ءاهيف ندبلا نخسي ال يتلا ةيريرهمزلا سويدومورق ىّمح هنم نوكتف «ضماحلا
 « فنعأ ءاودب نيتيناثلا يفو .ام ديربت ىلإو «نيل ءاودب (1.ةنخ2008) نييلت ىلإ امهيف جاتحي

 ناك نإو ؛ريثك ريغ نيخست اهيف يتلا ءتاعطقملا تافطلملاب عيطقت ىلإ امهيف جاتحي نايلوألاو
 ناك اذإ ًاصوصخو ؛«ةفارحب عطقتو نيخستب فطلي ام ىلإ جاتحي نيتيناثلا يفو تلك يف فحل

 «تيربكلا نوجعمو «ينوّمكلا لثم نم هلثم يف دب الف ءادوسلاب ًأطلتخم (5طلهوتم) مغلبلا

 مويلا ىلإ نيبجنلجلا ءادتبالا يف لمعتست يتلا (04641هن»©5) ةيودألا قفوأو «تاحلمملا لامعتساو

 "”نيبجنلجلا عم سفركلا ءامو ابدنهلا ءامو «جنايزارلا ءام ًاضيأ لمعتسي نأب سأب الو «عباسلا

 ام هب غلبي نأ نكمي دقو ءافوزلاب لسعلا ءامو ًاضيأ ةعفنملا ديدش نيبجنكسلاو «ةجاحلا بسحب

 رمحألا درولاو ركسلا نم ذختملا لّهسملا ًاصوصخو «ةعيبطلا (.353805) نييلت نم داري

 بالبللا ءام يف سرُم «هنييلت ىّوقي نأ ىلإ جيتحا اذإو «نيلم لّهسم هنإف «يسرافلاب فورعملا

 ءام يف افودم نيبجنرتلا لسعب ذختملا نيبجنلجلا ًاضيأو ءذينافلاو ربنش رايخلا ديرأ نإ هب طلو
 تءاردسا ةفانلا مهفناك اذإ يريفحيو يدوب ءادتبالا يف تالّهسملاب هيلع حلت الو «بالبللا
 ديرتلا ءاود لثم ءادتبالا يف نوقسي سانلا نم ريثكو «(1«مم©:) جازملا داسف ىلإ يدؤي كلذ نإف

 . ةردملا روزبلا بح لثمو «نيترم عوبسأ لك يف ىكطصملا بح لثمو «ةليل لك يف

 دبرت «ةرشع دحاو لك نم ىكطصمو ليبجنز ذخؤي :دبرتلا (04«لنءام65) ءاود ةخسن

 نإو «ةنيل ريغ ةعيبطلا تناك اذإ كلذو «لاقثم ةليل لك ىقسي «عيمجلا لثم دزربط ركس «نورشع
 امب نييلتلاو جضنلا راظتنا الإ بحأ الف انأ امأو «كلذ ىلإ جتحت مل نيترم موي لك بيجت تناك

 قفرب كلذ نوكيو «جضنلا ىلإ يقابلاب ربصيو ءيش هنم غرفتسي نأ بجي لب ال «آلوأ هانركذ

 . فاحجإ ريغ نم اليلق اليلقو

 امم ؛« ءامهوحنو يدنهلا رمتلاو صاجإلا ءام هبشي ام هركأ كلذو «تاّردملا ىلع لبقأ مث

 تل هب طلخ (0010) درب ةدايز ىلإ ةداملا تناك نإو «قيقرلا لهسيو (58:ههت368) ةدعملا فعضي

 وأ ىّبرملا جسفنبلا وأ .جسفنبلا بارش هب طلخ ةيوارفصلا ىلإ ةداملا تناك نإو .ءمطرقلا

 )١( لسعو درو وهو «بّرعم لصألا يسراف :نيبجنلج .
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 ءامو حلملاو لسعلا نم ةذختملا ةنيللا نقحلاب نعتساو ءًاقوحسم سبايلا جسفنبلا وأ تْشْخريشلا
 نإو .ءهوحنو.يرورزبلا نيبجنكسلا يف عوقنملا لجفلاو لجفلا ءامب ءىقلاو «لخلا نهدو .قلسلا

 لجفلا ٌبح لمعتسا ؛مفلا معط رّيغتو نايثغلا نم هيرتعي ام ةرثكل رثكأ (/0هنا) ءيق ىلإ جيتحا
 ديدش («(00260[5) ةدعملا فاعضإ نم هيفام عم ء ءىقلاو .درابلا ءاملاب لاقثم ىلإ هنم برشو

 مروي فنع لوألا يف هنم عقي الئل عباسلا هب رظتني نأ بجيو ةّلعلا هذهل علاق وهو ًادج ةعفنملا

 فذق هارتعا نإو .فنعلاب هيلع هربجت مل (7هصنأ ء ءيقلا هيلع رذعت نإو «(5:همت8ءط) ةدعملا

 «ةبيملا لثمب سبحي ٍظئنيحف فعضيو فحجي نأ الإ سبحي مل ءرودلا ءادتبا يف ًاصوصخو

 (©2هانعات) تالوطنلا تلمعتسا (11ع30ةهطع) عادص ضرع نإو ءدعب نم ه هركذن امو عانعنلا بارشو

 نإو «ةوقلاب نيقاسلا دشو ءراحلا ءاملا يف ةعبرألا (8«(معمدن[ع5) فارطألا لاسرإ عم .ةيجنوبابلا
 هب ([ةهسدانت:) طلخ وأ ًالدتعم ًارادقم لوصألاب خوبطملا هنم لمعتسا ريعشلا ءام ىلإ جيتحا
 تقو ىلوأو ضمح نإ لسعلا ءام وأ «(5:05308) ةدعملا يف ضمحي مل نإ «لسعلا نيبجنكس
 :نيبجنلجلا ًالوأ ىقسي نأ بجيف .غابصنا رمألا لوأ يف ةئام يف نوكي نأ كلذ هيف يقس
 تالوطنلاب لطني الو «ةللحملا تاخورملاب خرمي نأ بجي الو «ريعشلا ءام نيتعاسب دعب ىقسي
 يخرت اهنإف لاّوج (2[8مهدعو) طلخ ندبلا يف ناكو «ءادتبالا يف (عةن5ء) ةلعلا تناك اذإ ةفطلملا

 . درابلا ءاملا بنتجتو «بطرلا اهنيخستب ءاشحألا

 ىلإ ٍذئنيح عزفت نأ بجاولا ءاودصفت نأب سأب الف رمحأو ظلغأ ([08:86) لوبلا تيأر املكو
 مخلبلا ناك املكو ءمهل ةعفانلا (1عءد6مء86) تاجلاعملا نم كلدلا نأ ملعاو «تانيبجنكسلا

 ادع عفان تيزلا عم تريكتعلا حج كندلا نإ ليفو , عفنأ كلدلا ناك ظلغأو جزلأ (مطلععمم)

 هنإف «.كلذب لجرلا اص لمانألا خرمتو رّبفملا درولا نمد يف توحسلا عض شد اذإ اميس ال
 . ديازتلا يف (03105©) ةلعلا تذخأ اذإ ًارارم هانبّرج ام اذهو دج عفان

 نم ةذختملا تاغوضملاو هيوقي امو «(5:ه28ءط) ةدعملا مفب كتيانع رثكأ نكيلف كلذ دعبو
 .ءاذغلا ليلقت عم لجفلاب انركذ ام ىلع (7ههتنا) ءيقلا لامعتساو ؛نوسينألإو ىكطصملاو عانعنلا
 .(5:هدصقعط) ةدعملا مف يّوقي ام هب ًاطولخم «عباسلا دعبو ٍذئنيح هيقست يذلا «نيبجنلجلا نوكيو

 ىف ًاصوصخو راحلا ءاملاب نوكيو ءىكطصملاو نوسينألا لثم ريثك (10 4107) راردإ هيف نوكيو
 يف صخر ام ًاريثكو « جيهي ناك نإ شطعلا كلذ عم ئفطيو ء«دربلاو ضفانلا مواقي هنإف «رودلا ءادتبا
 . حضنلا مامت هب رظتني نأ ىلوألاو «تقولا اذه يف ماخلاو (0طاءعمص) مغلبلا (520د205) غارفتسا

 جليلهإ ذخؤي :هتخسنو .صرقلا اذهب عفتنا حلتو ذجلاب ذخأت (0156) ةلعلا تناك اذإو
 ىكطصمو نارفعز ءمهارد ةسمخ دحاو لك نم نيتنسفألا ةراصعو تفاغ ةراصعو ربصو رفصأ
 مموج يصل ترو دلو لكو .مهرد نزو موي لك هنم ىقسيو صرقي ومار عمار لك ند

 .ناشواشربو رخذألا لوصأو جنايزارلاو «سفركلا قرو لثمب هتنعأ رهظي حضنلا تيأر اذإف

 ننارتكلا لاهعتسابو :«نيسسبلا لفلفلا لامعتساب 0 و اودي تاس
 (00 هانا ك) جاضنإلا ىلع ةللحملا (آنصنت م تاخورملا نيعت دقو ٠ ءريثك ريغ ًاليلق قيقرلا
 . ةيوق ةوقب (101550118405) ليلحتلاو

 هم و بطلا ىف نوناقلا
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 بجيو «(169767) تايمحلا رئاس يف اهنم (035) ةلعلا هذه يف قفوأ ةللحتملا تئاكورملاو

 دير .ادنع ةعبطب نمحلا كتاحلاو «ةيوق ةوقلا تناك نإف ضفانلاو ىّمحلاو ةوقلا كلذ يف ربتعي نأ

 ءرشع عبارلا زواج اذإو «لادتعالا ىلإ يتلا ةفيطللا ناهدألا تلمعتسا الإو «تاخورملا ةوق يف

 ىلإو امهروزب ىلإ تجتحا امبرو «سفركلاو جنايزارلا لثم رثكأ فطلي ام لامعتسا نم دب الف

 . درولا صارقأ لامعتسا ىلإو اشاحلاو ءافوزلا هيف عقاولا يروزبلا نيبجنكسلا لثم ىلإو نوسينألا

 نيتنسفأو دعسو ىكطصمو ردنك (5:0205) ةدعملا ببسب اهيف دازي نأ جيتحا اًمترو

 هتيوقتو هفيطلتب تقولا اذه يف مهعفني قيقرلا بارشلاو «ةدهاشملا هبجوت ام بسحب ءهوحنو

 اذإ كلذ دعبو «نيتنسفألا صارقأ هتيقس ةوقو ًاجضن تيأر اذإو هقيرعتو هراردإو يزيرغلا راحلا

 هيف خبط ًاراح ًٌءام تيقس ؛ءادتبالا يف تسيل ةلعلاو «يذؤي بئاونلا ءادتبا يف (0019) دربلا تيأر

 (2هانها) تالوطن اهنم ىوقأو هذه لاثمأ ًاضيأ تلمعتساو «قبحلاو نوسينألاو سفركلا رزب لثم

 . ةخسنلا هذه ىلع ديدشلا ضفانلا يف ىقسي دقو .كلذ لاثمأو تاروخبو

 نم حجندوف درو «ةعبرأ ةربزك ؛ «مهارد ةثالث دحاو لك نم هاوخنانو رتعصو ليبجنز : : يهو

 ل .قاوأ ثالث ةبرشلاو مسرلا ىلع خبطي «ةعبس بيبز . ةثالث دحاو لك

 (مطاءوص) مغلبلا دربأ نم ةداملا تناك نإو ءاثيربك ديبد لثم هقساو ةوق هيف امب ٌردأو ء غرفتساف

 ةليل لك ىزتجي نأو «جنايزارلا ءامب ريبكلا درولا صارقأ ًاضيأ ىقسُي نأ بجيو «قايرتلا هتيقس

 .هيوافألاب ذختملا وأ «تفاغلاب ذختملا ربصلا ّبحو دبرتلا ءاودب

 .ةسمخ دوسأ جليلهإ «ةرشع دبرت «ةعبس جرايأ ذخؤي :ةفصلا هذهب خوبطم كلذ نمو

 ءامب خبطي ةثالث نوسينأ «ةعبرأ دحاو لك نم ىعاكشو درواذاب «ةثالث يدنه حلم «ةسمخ تفاغ

 دحاو لك نم سوسلا لصأو «نالصألا كلذ نم ىوقأو .ةجاحلا ردقب هنم ىقسيو «سفركلا

 درو «ةعبرأ دحاو لك نم جنايزارلاو سفركلا رزب «ةسمخ تفاغلا ةراصع «ةينامث جرايأ ةرشع

 . لمعتسيو صارقأ هنم ذختي «ةعبس دحاو لك نم عانعنو لبنسو

 نوسينأ «ةعبس ىّقنملا بيبزلا «ةرشع دحاو لك نم نالصألا ذخؤي :ةبّرجم ىرخأ

 لاطرأ ةث ةثالثب خبطي «ةعبرأ دحاو لك نم تفاغو درواذابو ىعاكش .ةثالث دحاو لك نم ىكطصمو

 ظ . قيرلا ىلع ًامايأ ىقسيو لطر ىلإ عجري نأ ىلإ ءام

 ةراصعو جرايأ ذخؤي :اهتخسنو «ضفانلا دادتشاو نامزألا دمع ةبّرجم ةديج صارقأ

 نوسينألاو جنايزارلاو سفركلا رزب ؛«ةسمخ دحاو لك نم «درواذاب .ىعاكش «نيتنسفأ «تفاغلا

 «ةرشع دحاو لك نم «يلباك جليلهإ .ثوشكلا رزب «ةعبرأ يطفن حلم «ةثالث دحاو لك نم

 . عفان لهسم وهو صارقأ هنم ذختي «نوثالث دبرت «نورشع درولا صارقأ ءرشع ةسمخ نوقيراغ

 لك نم «نيتنسفأ «تفاغلا ةراصع ءيكطصم ءدنوار ءرفصأ جليلهإ ءربص ذخؤي :ًاضيأو

 . لمعتسيو قدي «ءزج فصن نارفعز ءءزج دحاو

 سفركلا رزب «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم ؛حلمو ؛يلباك جليلهإ «جرايأ ذخؤي :ًاضيأ >

 «ةثالث درولا ؛صارقأ ةسمخ نيتنسفأ ءفصنو دحاو دحاو لك نم نوسينألاو جنايزارلاو

 . ادج عفان هنإف لمعتسُيو بّبحُيو قدي ؛ نامهرد دخاو. لك نم درواذاب «ىعاكش
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 هاوخنانو نسوسلا لصأو سوسلا لصأ «ةسمخ تفاغ ذخؤي :.بّرجم ديج خوبطم ةفص
 مسرلا ىلع خبطي «ةسمخ درو «ةعبرأ دحاو لك نم جنايزارلاو سفركلا رزب «ةثالث دحاو لك نم
 ظ .قاوأ ثالث موي لك هنم ةبرشلاو مولعملا

 دحاو لك نم سفركلا رزبو نوسينأ .ةرشع دحاو لك نم ةثالثلا لوصألا :اضيأو
 خبطي «ةثالث نويروطنق «؛ةسمخ دحاو لك نم نيتنسفأو تفاغو درواذابو ىعاكش «نامهرد
 . قاوأ عبرأ هنم برشيو

 دحاو لك نم «نيتنسفأ «درواذاب «ىعاكش «جّرتهاش .؛تفاغلا شيشح ذخؤي :ىرخأ ظ
 قفوأ ءارفصلا هيلع بلاغلاو «خياشملل اذهو «ةرشع رفصأ جليلهإ «ةرشع بيبز «ةسمخ
 فنه تفقس .(0هد5©) ةلعلا لواطت عنم ؛ًامايأ «ثلثو مهردو مهرد ىلإ هنم فتسا اذإ نوقيراغلاو

 هل بذجلا امأو . لسعب وأ «ًافيفس ًادج بيجع جضنلا دعب ةرجنألا رزيو «برشيو لسعب جزمي وأ
 رزبو دنوير «(11076:) دبكلا فعض ببسب هيف دازي نأ بجيف (1013:12068) لاهسإلا بوص

 (5ماءءم) لاحطلا ببسبو «نوسينألاو ىكطصملا (5:00208) ةدعملا فعض ببسبو «ثوشكلا
 «(5ماهع») لاحط (©هدد5©) ةلعلا هذه بحصي اني ريتك هنإف .نويردنقولوقسأو .ربكلا لصأ هظلغو

 الثل ىمحلا ةدش لاح ىعارت كلذ عمو بل «رص م ل كلا
 ظ نيخست طارفإ عقي

 نمف ء«حضنلا دنع (نون56) ةلعلا هذه يف اهيلإ جاتحملا ىوقأ يه يتلا 507 امأو
 هذه ىلع ّبحلا اذه كلذ نمو ةيوقلا نقحلا لمعتسيو :ديرتلا تح نم ةبرشلا دازت نأ كلذ
 ءمهرد عبر نيتنسفألا ةراصع ءمهرد فصن ارقيف جرايأ .«قناد ىكطصم ذخؤي : هتخسنو : ةفصلا
 تح كلذ نمو .ىقسيو يلسعلا نيبجنكسلاب ببحي .«مهرد فصن نوقيراغ «قئاد لظنحلا محش
 .ربصلاو ىكطصملا

 نمو «صارقأ ةثالث لهسملا ريشابطلا صارقأ نم ذخأ (1550 ةرارحلا ىلإ ةداملا تناك اذإو
 .ةوقلا ردقب ىقسيو .«نالاقثم تفاغلا ةراصع نمو «لاقثم فصن اينومقسلا نمو «لاقثم دبرتلا

 ةيوسلاب «ىّقنم بيبز «جرتهاش .جليلهإ «ناشواشرب «نيتنسفأ «تفاغ ذخؤي :اضيأو
 ىلعو .«تافطلملا ىلع لبقأ (>ةصطمء2) لاهسإلا ندبلا لمتحي مل نإو «ةجاحلا ردقب ىقسي
 ةلعلا تطحنا اذإف .لسعلاب ربصلا عيقن ٍذئنيح هيلإ جاتحي ام ةلمج نمو «تاقّرعملاو ؛تاّردملا
 .نسأب ماعطلا لبق مامحلا لوخدب ٍذئنيح نكي مل (0وان5©)

 يف ًاصوصخو «يرم ليلق هيف بي لج ديرو كيرلاو كا لال لا يي
 نأ بجيو «طاطحنالا دعب .اهوحنو جابقلاو جيرارفلاو جيهايطلاف ىوقأ يه يه يتلا امأو

 مغلبلا ناك نإو «يرملاو لدرخلاو لخلا : لثم لثم عيطقت هيف ام .جضنلا دنع ًاصوصخو هيا
 نومك هيف لعج اذإ .مهل ةيذغألا دوجأ نم صّمحلا ءامو ثاّركلاف ًاجزل ًائيدر ًاضماح (مطلوعس)
 : لثم خماوكلا «لوسغملا تيزلاو ّلخلاو يرملاو قلسلا نم ذختت دراوب ًاضيأو .«تيزو ثبشو
 ديربت اهيف يتلا لوقبلا بنتجيو .نويلهلاو نادجنألاو رتعصلاو ثبشلا خماكو ءربكلا خماك
 . تاعاس عبرأ نم لقأ ال ةبونلا لبقو ءاهعالقإو «ةبونلا روتف دعب ءاذغلا تقوو «بيطرتو
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 ليلحتلاو «مونلا ىلإ جضنلا نوكيل ةظقيلل الداعم نوكي نأف مهمون ريدقت امأو
 ُ ظ . طاطحنالا دعب الإ .مهل ةّرضملا ديدش مامحلاو . ةظقيلا ىلإ (2155ه]6ه)

 يعانعنلا نامرلا بارشو «ةبيملا لثمب كلذ يف ناعتسُي نأ يغبتي : طرفأ اذإ مهفذق كرادت
 نم تاقاط هيفو ؛ءاملا نم نيلطر يف خبطي «ةعبس عانعن .ةسمخ دحاو لك نم ىكطصملاو ضييبألا ردنكلا نمو ءمهارذ ةرشع ّرملا نامرلا بح نم ذخأ «ىوقأ ىلإ جيتحا نإو .فورعملا

 امأو «ةيئاودلاو ةيريبدتلا ضباوقلا نم تملع اميف هسبح امأ : طرفأ اذإ مهلاهسإ كرادت
 حئاورلاو «تاروخبلاو ةئَجطُملاو «ةيوشملا جيرارفلا هبقع معطي نأبف هفاعضإ (26عنت6») ريبذت
 اذه لثم لامعتساب اوعفتنا .(5«:هسنانعو) فا رطألاو هجولا يف جّيهت ضرع نإو .ةشعانلا
 مو نارفعزو ّرم زول ؛ةسمخ دحاو لك نم لوسغم كلو نوسينأ ذخؤي :هتخبسنو .صرقلا
 دحاو لك نم رخذألا حاّقفو جنايزارلا رزبو سفركلا رزب «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم ذوخأم'
 هدف لعرب ةرشع درو ءةعبس ارقيف جرايأ ءةتس لبنس «فصنو ةثالث تفاغلا ةراصع ؛ةثالث
 .ّرملا زوللا ءاودو كللا ءاودو ايسورمأ لثم ىلإ تجتحا امبرو «لمعتسيو صارقأ

 رزبو جنايزارلا رزبو لبتسو ىكطصم ؛ةرشع درو ذدخؤي :دربلا عم ىّمحلا لوطل صرف
 «صّرَقي .ةسمخ ريشابط .ةعبرأ دحاو لك نم نيتنسفأو تفاغلا ةراصعو انذنهلا رزيو نسشركلا
 ها رحتاتلاو نيقيقوا نلف جنايزارلا رزب خيبط يف نيبجنلج ةرشع عم نيمهرد ىلإ مهرد ةبرشلاو
 ىلإ (0019) دربلا لوطل تجتحا امبرو « عضوملا اذه لثم يف ةميظع هتعفنم لسعلاب نوجعملا
 ديلا ىف (81680 ةرارحلا ترشتنا اذإف «نيتيبرألاو نيبكنملا نم ئدتبي نأ هيف هجولاو «كلدلا
 الف ةنوخسلا تدتشا اذإف ءبلصلا كلدلا ىلإ لقتنا ءايعإلا ِهْبِشب ّسحأ نإف ءاتنخسو لجرلاو
 وضع ىلإ هكرتيف ءاهيلإ جاتحملا ةنوخسلا (0:ع50) وضعلا غلبي ىتح «نهدلاب كلدي نأب سأب
 . رخآ (0:عدم)

 .جنوبابلا نهدو ءهيف (©0 ءم24:26) ضبق ال يذلا بذعلا تيزلا :ةديحلا ناهدألا نمو
 نأب سأب الو «بركي الثل نهدلا حسماف تغرف اذإو ,فعاضملا ءانإلا يف خوبطملا ثبشلا نهدو
 لثم يه يتلا تاخورملا فعضي ال نأ مهدعم هب ظفحي اممو ,نهدلاب ًاكلد سبايلا كلدلا عبتي
 . يقزارلا هنم ىوقأو «ثبشلا نهدو نيدرانلا نهدو جنوبابلا نهد

 ًاخوبطم ىكطصملا نم ريسي ءيشو . جنوبابلا خبطي نأ ةعفانلا (125ا655) ةدمضألا نمو
 «بارشلا لمعتسي ال نأ دوجألاف .ةطقاس (4ممعءاناع) ةوهشلا تناك نإو « لسع هفعض عم بارشب

 .نيتتسفألاو كلملا ليلكإو رسبلا وأ بسقلا رمتلاو «جنوبابلا هيف اخوبطم جتخبيملا لب
 : ةقثللا ىمستو (00 151160 16765) ةمزاللا ةيمغلبلا (1:عواضعه4) جالع ]

 لامعتسا نوكي نأ بجي كلذ نأب هقرافيو «موي لك ةبئانلا (76205680) جالع اهجالع
 لسعلا بالجو ؛نيبجنلجلاو «نيبجنكسلا لثم ىلع رصتقا نإو «قفرب هيف ةداحلا تافطلملا
 خماكو ثبشلا خماك مهعفني دقو .عفني نأ كشوأ ةثالثلا لوصألاو سفركلاو جنايزارلا ءامو هئامو
 ةوقو «هفالخو نامزألا ةاعارم يف مهئاذغ (8*ههنس«م) ريبدتو جضنلا راثآ عم اصوصخو «ربكلا
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 صارقأ مهل ةديجلا (114ءلنعنمعو) ةيودألا نمو .هركذ فلس ام (2681568) ريبدت اهفعضو ةوقلا

 . ةغصلا هذهب (34ع01معو) ءاود مهل ةيرزجملا ةديجلا (8401265) ةيودألا نم افا .ةرشعلا

 .مهارد ةعبرأ دحاو لك نم لبنسو جرتهاشو سوسلا ٌبر «ةتس درو ذخؤي :هتخسنو

 .نانثا نوسينأ «ةثالث ابرهك «ةثالث ىكطصم

 : ىرخأ

 . تفاغلا صارقأ ًاضيأو

 . فصضنو ةايهرد يكاظو .ثلكو مهرد درو .مهارد ةعبرأ تفاغ ذخؤي :اهتخسنو

 «يقاوأ عبرأ ريشابط «لطر فصن لبنس ٠ «لطر فصن درو ؛يقاوأ ثالث تفاغ ذخؤي ًاضيأو

 . نيتتسفأ صرق ًاضيأو

 ةرواذانو ىعاكش فلولا «نوسنا + نيف ركلا وزب: :ةوراشأ «نيكشنا لخوي :هتطنشتو

 . مولعملا مسرلا ىلع ًاصارقأ لعجي «نانثا دحاو لك نم لبنسو ىكطصم .«تفاغلا ةراصع

 :ايروفيلو سولايفنأ (1عواسصعمأ) جالع

 بجيو ةقيرطلا ابراقتم ًاضيأ امهو ءامهلبق انركذ ام (1:ءودنصعه) جالع نم بيرف امهجالع

 لسعلاب خوبطملا مرصحلا ٌبرب ًاضيأ امهيف رمؤي دقو «يركسلاو يلسعلا نيبجنكسلاب الوأ أدبي نأ

 درولا صارقأو ءربصلا عيقن ىلإ اههايمو روزبلا يقس قيرط نم جّردتي مث «درولا بارشبو
 ةدعملاب ىنتعي نأ ًاعيمج امهيف بجيو «تفاغلا ّبحو ارقيف جرايأو ءربصلا ّبحو ىكطصملاب
 . تاّردملاو «جندوفلاو ثبشلاو لجفلاو ايبوللا ءامب فذقلا لمعتسيو

 اممو ءركسلاو دبرتلاو رفصألاو دوسألا جليلهلا نم ذختي ام امهنم ةعفانلا تالّهسملا نمو

 قيقدلا نويروطنقلاو ءمطرقلا ّبل اهيف عقاولا «ةّدحلا ىلإ ةلئاملا نقحلا .ًاغيلب ًاعفن امهنم عفني

 جاتحي ايروفيل (86عن568) ريبدتو «لسعلاو ّيرملاو كلملا ليلكإو كسحلاو جنوبابلاو ثبشلاو
 . ىرخألا (2ءعنمصء») ريبدت نم رثكأ قفر ىلإ

 : ةيطلخلا ةييشغلا ىمحلا (11عةأ70654) جالع

 (8همده أن هص) غا رفتسالا اهجالع يف هج ولاو «(1ءداطصعأ) جالعلا ةبعص ىمحلا هذه

 نقحلاب كنإف ءاهسفن نم بيجت ال ةعيبطلا تناك اذإ اصوصخو «ةيوقلا ىلإ ةفيطللا نم اجردنم
 دقو «كلدلاب فيطلتلا يقابلا يف لمعتستو « لضفلا نم اهنم ةبيرقلا قورعلاو ءاعملا يف ام يقنت

 يف هوجولا نسحأو «كلدلاب الإ مهرثكأ (8ةعادقأ100) عارفتسا نع زجع هنأ «سونيلاجا) معز

 ةنشخ ليدانم كلذ يف لمعتسي «لفسأ ىلإ قوف نم ًاردحنم نيقاسلاو نيذخفلا نم أدبي نأ مهكلد

 مث ؛(8اند) دلجلا ىّمحي ثيحب فكلا ىلإ بكنملا نم ًالزان نيديلا ىلإ لقتني مث ءدلجلل ةجحاس
 كلدلل مهنامز فصن لعجتو «لوألا ماظنلا ىلإ عجريو نيقاسلا دواعي مث ءردصلاو رهظلا

 . نكمأ نإ ميونتلل مهنامز فصنو

 ءام لثم تافطلملا نم مهعفني اممو ءًادج نْحسم ريغ فيطلت مهجالع نوناق ةلمجلابو
 كانه ناك نإف .هوحنو تاودغلا يف سفركلا رزب نم وأ ءافوزلا نم ةوق عم ًاصوصخو لسعلا
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 افاد الدتعم اليلق الإ زهكس الق دش امييظ لسعلا ءام تخبط طرفغم (2068::6013) لاهسإ

 . مهعفني ًاضيأ لّسعملا نيبجنكسلاو

 نأ بجيف ءاتشلا يفو «درابلا ءاملاب ًاجوزممف «درابلا ءاملا برش ةداع عمو فيصلا يف امأ

 دنع الإ ءمهل لضفأ ةبرشألا نم راحلا لوانتو ءراحلا ءاملا ىلع اورصتقيلو ةتبلأ هوقسي ال

 بارشلاو «يلسعلا نيبجنكسلا شطعلل نوقسي ام قفوأو ءّرحلا باركإ ةدشو ظيقلا ةرورض

 خياشملا يف ًاصوصخو نوكت املقو «ةيوق مهاّمح تناك نإ ًاصوصخو ءرمألا لوأ نم مهعفني

 ةلعلا هذه بحاص (ن15© ضبن يعارت نأ كيلع بجيو «بارش نم ءاذغلا دعب مهل ذب الو
 نإ «جوزمم بارشب الولبم أزبخ هتمعطأ ةتغب طوقسلاو فعضلا يف ذخأ هتيأر اذإف ءامئاد (©ةاد59)

 ءاجرلل الو هجو جالعلل نكي مل (05©) ةلعلا هذه نراق اذإ هنإف .ءاشحألا يف مرو عنمي مل

 ذتشي امدنع هيلإ نوجاتحي امم ماعطإلا اذهو «ضبنلا يف ريغتلا اذه لثم ثدح اذإ ينعأ ء«عضوم

 .اكلد كلذ عبتي نأ بجي نكلو ( (8326026) يشغلا

 ديز نإو «ةوقلا طوقس دنع الإ هيلع دازي ال ء«ريعشلا ءامف ؛«هيلع نوتيبي يذلا ءاذغلا امأو

 نم ًادج درابلاو راحلاو ؛ءالؤهل ءايشألا ٌرضأ نم ماّمحلاو لسعلا ءام وأ بالج يف عوقنم زبخف
 (2816و20) بلقلاو (ةآدتص#) ةئرلا ىلإ طالخأللا (1هدوبتهع) ناليس هعم نمؤي ال راحلا نإف ء؛ءاوهلا

 ام ةيوارفص هيف طلخلا ناك نإف ءاهديدست يف ديزيو اهجضن عنمي درابلاو ء(8:هنم) غامدلا ىلإو

 . هيف حجني نأب ىلوأ هنإف ةلمجلابو ءادج اعفان ناك ءفخو (؟هددنا ءيقلا لهس نإف

 : ةقيقرلا ةقيقدلا ةييشغلا ىمحلا (1:ءدنمعم#) جالع

 لثم هؤاذغ نكيلو ءاليلق اليلق ءاذغلاب شعنيو ءدرولا ءامو لدنصلاب هردص دّمضي نأ بجي
 ىلإ «ةوقلل جيتحا نإو «هكاوفلا ءام يف كلذكو ءهاهتشا نإ ًادّربم نامرلا ءام يف عوقنملا زبخلا
 ناك ةرفسكلا اصوصخو ةدرابلا لوقبلاو مرصحلا ءامو « لخلاب جيرارفلا نم ةذختملا تاصوصملا

 . عفان

 :ةيراهنلاو ةيليللا (26عنمعء») ريبدت

 . اهيف فالخ ال تايمغلبلا ( 2 ءعنسع») ريبدت امهريبدت

 سولطارطيط ىمستو ةرئادلا عبرلا يف : لصف

 مث ءادوسلا دلوت ام يهف عبرلا بابسأ امأو «ةمزال عبر عوقو لقيو «ةرئادلا يه عبرلا رثكأ

 اهنمو (81000) مدلا (6225169) لقث وه ام ءادوسلا نم نأ تملعو .«كلذ عيمج تملع دقو ءاهنفعت

 هنمو ءايوارفص هنمو ءايمغلب هنمو ًايومد كلذ نم نأ تملع دقو «طالخألا دامرو هتقارح وه ام
 اهنإف «ةيعيبطلا ءادوسلا نم دلوتت ال عبرلا نأ سانلا ضعب معزو ءاهسفن ةيعيبطلا ءادوسلا ةقارح

 «نفعت نأ اهنأش نم (386هذ156056) ةبوطر لك لب ءهيلإ خاصي نأ يغبني ال لوقلا اذه لثمو

 بقعب ةفلتخم تايمحو (101568568) ضارمأ بيقع ثدحت ام رثكأو .دادعتسالا ىف تتوافت نإو

 ملو تدّمرت اذإ اهنإف اهتنوفع نمو ءاهنم دلوتت يتلا طالخألا فالتخال ةقفتم (86060) تايّمح
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 :(ةماه68) لاحطلا بيقع ثدحت ام ًاريثكو عبرلا تناك تنفع اذإ مث ؛ءادوسلا ترثك .غرفتست
 ام عبرلا ملسأو .هتبالص وأ (5م166م) لاحطلا (مهند) عجوا نم ولخت ال رثكألا يف اهنإف كلذ عمو

 يذلا عبرلا نإف . (5ماهعه) لاحطلا مرو هعم الو هريغ وأ (ةماوعم) لاحطلا مرو نع ثدحي مل

 ىلإ يدؤيام اريدك (5ماءءم) لاحطلا مرو اهعم نوكي وأ .(ةماوءم) لاحطلا مرو نع ثدحت

 .ليقلاو ءاقستسالا
 عرصلاو ءايلوخيلاملا لثم ةيوادوس ةئيدر (1563565)1) ضارمأ نم صلخي عبرلا نم ميلسلاو

 ٠ بلع (101563565) ضرم رثكألا قف وهو سباي طلخلا نأل «(عودج دلع م9) جنشتلا نم نامأ هيفو

 هنم لواطتملاو . اهنود امف ةنس ةرشع يتنئا تمزل امبرو ةنس ىلع دزي مل أطخ هيف عقي مل اذإو

 . عبرلل ودع فيرخلا نأ ملعاو .ءاقستسالا ىلإ لوؤي

 : تامالعلا

 يف امك ىهتنملا دنع ًاريسي لقي مث ءديازتي اهدرب ذخأي مث «ليلق دربب ءالوأ ذخأت عبرلا نإ
 نم رهظأو رثكأ تناك نإو «ةديدش (81680 ةرارخلا نكت مل ندبلا نخس اذإو .(طاهوص) مغلبلا
 بطحلا يف رانلاك «هب ٌدتعي ًالاعتشا لعتشت «لاعتشالا يف اهرّسعت عم اهنإف «ةيمغلبلا يف يتلا
 612516(2) لقثو اهنم رعشقي (81680) ةرارح كانه نوكت لب هلك ندبلا ىلع ةلمتشم الو .«لزجلا

 ءماظعلا رّسكت هنأك (©هن») عجو نم ءيش اهدرب عم نوكيو «طلخلا ظلغ كلذ يف ببسلاو
 ىلإ كلذ يدؤيو «ةيمغلبلا يف امك ال نكلو «(76800) نانسألا هل كطصت ضافتنا كانه نوكيو
 يف تناك امك لقت ةءادرلا نأل حضنلا دنع لصفني هنكل 2 077 ءدلعمع5دو ه/ طع ةزعطا) رصبلا فعض

 لاحط نمو «تلاط (5606:) تايّمح نم ةمدقتملا اهبابسأ عبرلا ةمالع نمو .ةليلق ءادتبالا
 نسلاو ةيوادوس لئالدو (1ءمم6:) جازملا لاح .عبرلا ةمالع نمو «(2هةنه) عجو وأ (5ماوعد)

 .ةعاس نورشعو عبرأ اهرودو .«كلذ هبشأ امو ةداعلاو (مطاتونودع) ةنحسلاو ءاذغلاو لصملاو

 ةفلتخملا تايّمحلا يدؤت ام ًاريثكو .ءاتشلا يف ًاعبر ريصتو فيصلا يف اًّبغ ىّمحلا نوكت ام ًاريثكو

 «(ءبء) تايّمحلا دعب ةيقابلا طالخألا اياقب فالتخال اهل ماظن ال ,ةطلتخم (7606:2) تايمح ىلإ
 . عبرلا ىلع تّرقتسا ءديازتلا ىلع ترقتسا اذإف

 بيقع كلذ رثكأ ثدحيو «لوطأ هراودأ تناك قرتحم (©0اءود) مغلب نع ناك امو
 يف نوكيو . لقأ (1/ عووع]) قرعلا ةبالصو .ظلغأ لوبلاو أطبأ (7556) قرعلا نوكيو ؛ةبظاوملا

 همدقتتف قرتحم (81000) مد نع ناك امو «(0ط]ءومص 2116 !ءا/62) ةيمغلب تايمح بيقع رمأللا رثكأ

 ةنحسلا هيلع لد ء(كلومع) لوبلا (85نو:م6185) ةرمحو .هتايمحو (81000) مدلا تامالع

 ءارفص نع ناك امو «ةيومد (7606:3) تايمح دعب ناك امبرو «لصفلاو ؛«نسلاو (طلقنوان©)

 شطعو «محللا يف دربو رارعشقاب ئدتبيو ًارتاوتو ةعرس دشَأ (©ن159» ضبنلا نوكيف «ةقرتحم
 ةنحسلا هيلع لديو .(1583م202808) باهتلاو شطعو بضع مث نوكيو :(076556) قرعو
 ىف ضبنلاو «ةيوارفص (16765) تايمح بيقع هنوك هيلع لدي دقو «لصفلاو نسلاو (2طزلونوان©)
 يلإو خيش (هدلعت) ضبن هنأك لخاد ىلإ بذجي هنإف ء«طلخلا ةسوبيل ةبالصلا ىلإ نوكي عبرلا
 هتوافت نوكيو .«لضفلا ظلغل ًأدج (©ن15© ضبنلا فلتخا تكرحت نإو .كرحتت مل ام ءاوتسالا
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 ءوتسم ريغ (6م20105) طاسبنا هيف قفتي ام ًاريثكو «عبرلا ىلع ةمات ةلالد وهو «ةرتفلا دنع ًارهاظ

 . ّبغلا يف ام فالخ ىلع ةعرسلا ديدش ضابقناو

 ءاطبإلا يف هلثم هنكلو هرتاوتلاو ركل يف ةييخلبلا (90ل98) ضن نف رسعلا عيرلا يضر

 مث «(7ءانءم) تايمحلا رئاس فالتخا ٠ خم تكا هفالتخاو .هتوافتو هؤاطيإ دادزي ةبونلا ءادتبا دنعو

 .ةعرسو رتاوتو مظع يف ذخأي

 ديجلا تملا دنع الإ اهظاشو ةداملا درب ضنلا مدع يف هاقوأ هباشت عيرلا يف لوبا

 ةمالع نمو «ىتش (1130055) طالخأ نم دلوع ءادوسلا نأل كلذو فلتخت هناولأو هلاوحأ نحل

 ايلف ةريغفتلا ىلإ سيكي ءادتبالا يف نوكي نانا 808901 لوجلا اما. شتانلا نسل ةيرلا حقن

 طالخأ نم ةدلوتم ءادوسلا رثكأ نأ ببسب نّولتيو «هلاح فلتخي ءادتبالا دعبو هل مضه ال

 ةيمغلبلا ىلإ سايقلاب ريثك عبرلا يف قرعلاو ءدوسأ طاطحنالا دنع نوكيو «ءىتش (113001055)

 كا ايا ماا
 .ةيوارفص

 ءادوس وأ «ةيمغلب ءاذوس وأ ءةيبومد ءادوس نع يه له (0ةة15©) ةلعلا هذه ىف رظني

 ةعامجل نكل . هركذن امم اهب ىلوأ وه امب دحاو لك ربدي مث «ةيوادوس ءادوس وأ «ةيوارفص

 مدلل له لمأتت نأ بجوف .ءادتبالا يف ضفتنت اهلك اهنأ كلذو ءاهيف ك رتشت ماكحأ اهفانصأ

 ردقب (81000) مدلا نم ذخؤيو دصفي ٍذئنيحف ةيومد ءادوس نع عبرلا تناك اذإ ًاصوصخو ةبلغ

 را لا للا .ةجاحلا

 دض جارخإ ثيح نمو «.فعضلا ثيح نم رض ءدصفف .دصفلا ىلإ ح جتحي مل اذإو

 ا ا ا ار

 دعب نكيلو هيلإ ريشن ام بسح ىلع جضنلا دنع كلذ نإف «,فيظنتلل ال فيفختلل ام ءيش ىّمحلل

 بوصتسي مل نإو «تايخرملا لمعتست نأ بجيو «ةوقب لوألا يف ّردي نأ بجي الو «مويب ةبونلا
 اهتيوقت يف صخري امنإو «ةنيل نوكت نأ بجي اهنكل «ةقفاوم ٌنَقح اهلدب تُلِمْعُتسا «تابورشملا
 . نهتتملا (101563565) ض رملا غلب اذإ

: 

 ةلعلا عنميو ءًايوق ًاقالطإ تارم ءادتبالا يف ءادوسلا قلطيف رّوهتي دق بيبطلا ناك نإو
 ءموصلا فلكيو لكألا نع ةبونلا موي عنمي نأ بجيو ءأطخ نع باوص هنكل الصأ (28050)

 ءالوأ جورف وأ .«جوهيط محل نم مايألا رئاس يف دب الو «مويلا كلذ درابلا ءاملا نم عنتميو

 (31ءلنءمعو) ءاودلا نوكيو ءريخ جورفلا ٍذئنيحف جورفلا مث ,مايأ ةعبرأ وأ مايأ ةثالث ىلإ جوهيطلا

 يف نيبجنلج مهارد ةثالث وأ نيترم مويلا يف راحلا ا موي ريغ
 اهقلطي اميف لمعتست نأ بجيف ةيوارفص تناك اذإ ءادوسلا نأ ملعت تنأو ٠ .نييجنكس مهارد ةرشع

 لئاوألا يف اهقلطي اميف لمعتست نأ بجو ةيمغلب تناك نإو . جسفنبلاو جليلهلا سنج نم ًائيش
 .ديرتلا نم ةوق هيف ًائيش

 «جيافسبلا نم ةوق هيف ائيش لئاوألا يف اهقلطي اميف لمعتست نأ بجو ةيوادوس تناك نإو

 امبرو «ةروكذملا ىوقلا نم لمعتسي امل ةيطملا معن نبجلا ءام نأ ملعتو .هوحنو نوميتفألاو



 0/١ تايّمحلا يف ىّلك مالك :ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا

 ىفصملا هءامو نيبجنلجلا نإو «ةطّلستم (51620 ةرارحلا تناك اذإ ًاصوصخ هدحو هلامعتسا حجنأ
 ناك وأ .ءفعض (5:هددة05) ةدعملا يف ناك اذإ ًاصوصخو ؛«ةلزنملا هذه هتلزنم يوقلا هخبط نع
 اضوضخو ءاضنأ ىرخأ ماعطلا دعبو ماعطلا لبق ًاصوصخو هاش ءيقلاو ءًادراب أطلخ بلاغلا

 يف سيلو .هيف ةعفانلا رومألا نم ةيمغلبلا ءادوسلا تناك اذإ اضاوصقعو .ةبونلا لبق «ةبونلا موي

 لوبق ىلإ جضنلا لئاوأ يفو .ءادتبالا يف فنعي ال نأ بجيف . تقو لك يفو لب ٠ .طقف ءادتبالا

 .(04«لنهنهعو) ءاودلا نم ةوقب فّمجي ام الو «ةوقب نخسي ال امب لضفلا غارفتساب جضنلا مامت

 فيطلت نم ءادتبالا يف فعضي امب ًاضيأ الو «لاهسإلاب فعضي امب الو «ةيذغألا كرت نمو

 نيبجنكسلاب ريعشلا ءام الوأ ىقسي نأ بجيف ءءاتش وأ فيص يف عبرلا أدتبا اذإ هنأ ملعاو ءريبدتلا

 . عبرأ وأ تاعاس ثالثب مدقتملا رودلا دعب كلذو «ةعرسب يضقنيو ءرودلل قرطلا حتفيل

 ةبطرلا ةدرابلا ءايشالا نأ ملعاو «صارقألا يقسل هجو الو ةارادملاف ءاتش عبرلا ضرع اذإو

 نمو «ىمحلا ثيح نم (0ة156) ةلعلا هذه قفاوت دق (0طالطت©) سوميكلا ةديجلا ماضهنالا ةلهسلا

 نيح ًاضيأ اهلمعتست نأ بجيف «(0زمعو5) ةسوبيلا يه يتلا ءادوسلا يتيفيك ىدحإ ةداضم ثيح
 ائيش اهب طلخت وأ ءجضنلاب ًاررض هنم فاخت ال يذلا ردقلا يف وأ .جضنلا يف : ًاررض فاخت ال

 . لادتعالاب ةراحلا ىه ءايشألا هذهو ايمو طر نقش ذل رن اه هورس هل دعب

 لثم ىه (0ه05©) ةلعلا هذه نم ةقفاوملا ةبطرلا ةدرابلا ءايشالاو ءسباي دراب لك نع زرتحيو

 دربلا ةدشل امإ هذه لاثمأ بنتجي نأ بجي امنإو ءانايحأ خوخلاو «خيطبلاو ءسخلاو ءابدنهلا
 راردإلا ةدشل امإو ءولحلا خيطبلا لثم يف ًادوجوم سيل ٌسخلا لثم يف دوجوم كلذو «6010(2)

 دوجوم كلذو ةنوفعلل طلاخي ام هتئيهتل امإو .خيطبلا يف دوجوم كلذو .مدلا ظيلغت ىلإ يدؤملا

 ةبوطرلا ىف ذ ةدئازلا .«لادتعاب ةراحلا ةيذغألا امأو ءمذه لاثمأ يعارت نأ بجيو .خوخلا يف

 هل ناش داري ال امنيح اهترارح ليدعت ديرأ اذإ اصوصخ ءادج ةعفان ىهف (3015111)

 لئاوألا ىف سأب الو ءابدنهلاب نيتلا ([[ةمدهان55) طلخ لثم .ةبطرلا تادرابلاب (©0061417) جاضنوإلا

 ضرملا رخآ ىف امأو «(51680) ةرارحلا ةروس فخي مل اذإ عيطقتو ةفارحو ةحولم هيف ام لوانتب

 . (0ههان5©) ةلعلا رخآ ىلإ ةعفان نيتنسفألا صارقأو «كلذ نم دب الف (21563565)

 تناك يار ةنفانرلا رجهو ةعدلاو هفرعلا موزلو .(83ع00) ةرارحلا حّيهي ناألو وموال بلكرد

 ام رذق ىف فلتخت مث 5008 9ع جاتحت تايمحلا هذه ميمحو 0 ةينذبلا (3/10141025)

 قالطإو ءالجو عيطقت ةوق نم اهيف امل تاففجملا ىلإ اهتجاحو «نيخست وأ ديربت نم هيلإ جاتحت

 ةيوق نيب ام ةيوقم ةديج ةلدمضأب (5605123عط) ةدعملا رمأ ىعارُي نأ بجيو .«فيفجتلا ببسل ال

 رو لاحطلاو (آنا/62) دبكلا ىعارتو .«لاحلا هبجوي ام ىلع اهتفيطلو (11681) ةرارحلا

 . مربو ءيلصت

 ميدقتب نيعتسا | اميرو «نيبجنكسلاب طلخي هرزبو . لجفلا ءام ىلإ ةيقنتلا يف جيتحا امبرو

 مث «ريثك ءام برشب كلذ دعب ناعتسي دقو هلبق هوحنو لدرخلاو كمسلا نم حيلملاو قلسلا لكأ

 د ةرضم نمأيف هيلع أّيقتي مث «ةبونلا موي هلوانتي نأ هعفني اممو .فذقيو نيبجنكسلاب بقعي
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 أالمتيو يلسعلا نيبجنكسلا برشيو ًالسعو ًاموث لوانتي نأ وأ ءىّمحلا ةذحو ضفانلاو (0014)
 لوانتي نأو «ءادغ ٌمحتساو ريسي ءيشب ىّشعت ةبونلا تضقنا اذإف أيقتيو ًاراح ءام لوانتي مث «ًاماعط

 ظ . كلذ عفن امبر هنإف ءأيقتيل ًاماعط تاعاس سمخب ةبونلا لبق

 نمو .اهعلقي وأ «ةبونلا ففخي ناك (ةةمدان#:) طلخ يأل ةبونلا لبق ءيقلاو ءأيقتي مل نإو

 مامحلا لخديو ةبونلا يضقنت ىتح لوانتي الو «عنام نكي مل نإ ةبونلا موي موصي نأ ديجلا ريبدتلا

 ظ . يناثلا مويلا يف
 رقم احلا هاذا تنص ريغاوف دعي الل نعت نك كلاإو ءمسرلا ىلعف جضن ناك نإ امأ

 لمعتسي ثلاثلا مويلا يفو ء (؟1ةهيدإزلو) طلخم هيف روتي اه غلبق نود بطرتيو (ندبلا هب ليلياام

 لمعتسي نأ هل يغبني هنأ ىلع مامحلا هللح نوكي امو «ماعطلا نم لضف نوكي امل (7هدصنا) ءيقلا

 (7ءو56) قرع نم دصملاب عفتنا ةيومد ءادوسلا تناك نإف ءاضيأ ةبونلا موي يف (7هدمنأ) ءيقلا

 ىعاكشلا ىوق نم (81009) مدلا تايقنم نم هيف عفن امب فيطل غارفتساب مث «(8هوان) قيلسابلا

 .جالعلل لوبقلا عيرس سنجلا اذهو «يلباكلا جليلهلاو جّرتّماشلاو جيافسبلاو درواذابلاو

 (31«لنهنموو) ةيودألا نم نيغلابلا بيط رتلاو ديربتلاب كيلعف «ةيوارفص ءادوسلا تناك نإو

 يف هتعيبط (1.358002) نييلت نوكيو «هب الاستغاو هيف اسولج لدتعملا ءاملا لامعتساو ؛ةيذغألاو

 . جسفنبلا نم نوكي ام لثمب ءادتبالا

 171110111011010111ؤز ز ذا

 اذإ يأ هيف رهظي جضنلا نآل «نيرشع دعب رّسيتي امبرف ماتلا هقالطإ امأو «ربنش رايخلاو بالبللا
 . عطقيو فطلي ام ىلإ جّردتي مث «ةيوارفص ءادوس ةداملا تناك

 جنوبابلا ىوق اهب زواجي ال ةيلطأ نمو ناهدأ نم تاخورمبف هتدعم حالصإ ىلإ جيتحا نإو

 هقفاوي ال ام «ًانايحأ رودلا موي يف ىتح ريثكلا موصلاو ؛هوحنو كلملا ليلكإو نيتنسفألا قروو
 ظ -  .هفات ليلقب ءاذغلا نم مهيلع رصتقي رودلا موي ناك نإو

 هيف خوبطملا نيبجنكسلا يفانسلاو نوميتفألاو «جليلهلا خيبط هيف ةعفانلا تائيقملا نمو

 . هسفن تئثغ نإ هؤيقو ةبونلا موي ًاصوصخ «قيرلا ىلع تيتلحلا هوقس امبرو « جسفنب

 .هوحنو جنايزارلاو «سفركلا هايمب يلسعلا نيبجنلجلا ىلإ عزف ةيمغلب ءادوسلا تناك نإو
 دبرتلا ىوق نم مغلبلل ةقلطم ةوق ءادتبالا يف هب ([1ةد0055) طلخ (200>2.[1») نييلت ىلإ جيتحا نإو

 نأ ىلإ «هوحنو يلسعلا يروزبلا نيبجنكسلاب َءىّيُفو نوقيراغلا نم ةوق ىلإ ًاريسي جردو جيافسبلاو
 نيتلاو رمتلاب ىتح ىوقأ وه امب اهديمضتو «(8:همة0ط) ةدعملا ديمكت نوكيو جضنلا يف ذخأي

 ةوق هيف نيبجنكسب هؤيقت ىلإ جيتحا امبرو ءطسقلا نهد ىلإ ةراح ناهدأب هخيرمت كلذكو «هوحنو

 يف قبرخلا ةوق وأ «لجفلا يف ضيبألا قبرخلا ىقسي نأ جيتحا امبر لب «ضيبألا قبرخلا

 .ةوقلا فعض لاح فخي مل اذإ هلاحب قبرخلا وأ «لجفلا
 ءامب لوألا يف هلاهسإ حلصيف .مدلا ركع ليبق نم ةفرص ةيوادوس ءادوسلا تناك نإو

 خيبط لثمب غرفتسي هرخآ يفو «يركسلاو يلسعلا نيبجنلجلا لامعتسا حلصيو .ذينافلاو بالبللا

 انيعيأ ذئنيح دصفللف (08105©) ةلعلا تجضن اذإف «بيبزلاو جررتهاشلاو دوسألاو رفصألا جليلهلا
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 ىلع فطل وأ ةوقب ماعطلا ىلع (7هددن10) ءيقلا لمعتسيو «(8ةقنانت) قيلسابلا نم دصفي ديج عقوم
 ةيودألاو «ةيوقلا نقحلاو ةيودألاب غرفتسيو لصأ وهف هنمدي نأ بجيو «ةجاحلاو تقولا بسح
 رجحلاو سودوخوطسالاو نوقيراغلاو جيافسبلاو نوميتفألا تقولا اذه لثم يف لمعتست يتلا

 . لسعلا بارش عم نولفاطنق قرو ةراصعو «نيلوسغم ريغو نيلوسغم دروزاللاو ينمرألا
 نوميتفألا عم جّرتهاشلاو انسلا يوارفصلا يف ة عنقأ امبرو ءدوسألا قبرخلا ىلإ جيتحا امبرو

 هنم يوادوسلاو يمغلبلل قساف (1892ء26هم) غارفتسالا دعب ٍلئنيحو ٌردأ مث ٠ , نيبجنكسلاب ىو

 لثمو .ءاملا يف برشي هدحو لفلفلاو تيربكلاو تيتلحلا ءاودو .سوطيدورثملاو قايرتلا

 كلذكو .دعبأ ددم يف كلذ لبقو «لئاوألا يفو ةثالث لك يف لب مئاد ريغ لمعتسي يلدرخلا
 قايرتلا تيقس نإ كنإف عضنلا لب لبق هذه نم ءيشب لجعت الو «تانشراوجلا نم ةردجتو ىلقذلفلا

 نا د ا يسوم «عبرب اعبر تبكر لوألا يف هوحنو

 نم ًاريثك اقلخ ُتأربأ : «سونيلاج» لضافلا ميكحلا لاق . هيلع مدقأ دصفلا بجو نإ ؛هرخآ يفو

 لوقأو .قايرتلا مهتيقس مث «نيتنسفألا ةراصع مهتيقس مث ًالّهسم جضنلا دعب مهتيقس نأب عْبَرلا
 نبللاو ةانحصلا همعطأو «ىهتنملا غلبو حضنلا رهظ اذإ ًأدج ناعفان نيدرفم لفلفلاو تيتلحلا نإ

 دعب هيقست نأ تجتحا امبرو «ةوقب ةفطلم ةوق هيف ام عيمجو يرملاو لدرخلاو ربكلا خماكو
 نكت مل اذإ كلذك ةّيشع لكو «تيتلحلا (3846031ءك565) ءاود لثم نم ةقبن لثم ةادغ لك نيعبرألا

 . ءارفص اهلصأ ةداملاو ةداح ىّمحلا

 فضلا هده ىلع نسر طاطختالا دعو, تقولا اذه ىف ةنعفاقلا ضارقألا امه مو
 نمو .مهارد ةثالث نزو دحاو لك نم نارفعزلا نمو تفاغلا ةراصع نم ذخؤي : :هتخسنو

 رزبو ضامحلا رزب نمو 0 ةسمخ دحاو لك نم ريشابطلاو دنوارزلاو كللاو نويردنقولوقسأ
 رزبو نابلا ّبحو ربكلا لصأو «ءسفركلا رزبو نوسينألاو ثوشكلا رزبو لبنسلاو درولاو ةلقبلا
 ابدنهلاو جنايزارلا ءامب ىقسيو صّرقيو سفركلا ءامب نجعي «ةعبرأ دحاو لك نم جنايزارلا
 . ثوشكلاو

 ةعبس رم ذخؤي : هتخسنو .ةداملا تجضن اذإ ةريثك هوجو نم عفان (8460101265) ءاودلا اذهو

 ةرشع نوسينأ «ًامهرد رشع ةسمخ نويلاسارطف «ًامهرد رشع ةثالث لبنس ءًامهرد نورشعو
 لسعب وأ قيتع بارشب نجعي «.ةسمخ ةسمخ .رخذألا حاقف ءطسق ءاحرق رقاع «مهارد
 رج لغم ةرريخلاو لدتا

 ةداملا فيطلت عم (85621) ةرارحلا ةرثكو ءاهب يذأتلا ةلق دنعو نيهقانلا هرخآ يف نوقسي دقو
 تيتلحلا نمو «طاريق حوربيلا وأ جنبلا رزب نم ذخؤي :هتخسنو .ةفصلا هذهب (5©0064:5) ءاود
 نمو «ليقاثم ةعبرأ يناتسبلا جنذوفلا نم ذخؤي نأ ًاضيأ ليبقلا اذه نمو «تايلقاب ثالث نم بيرق

 مهرد ةبرشلاو ءًادج ًاراغص ًاصارقأ صدقي «لاقثم نويفألا نمو «ءالاقثم نورشع ةرجنألا رزب
 وأ يناسغلا بييزلا نم ذخؤي نأ ءهرخآ ىلإ جضنلا رثأ روهظ دعب هلامعتسا مهل ديج وه اممو
 عقني نأ دعب اخبط ءاملا يف خبطي .ءزج دحاو لك نم يرطلا سآلا نمو يربلا موثلا نمو يورهلا

 ءانامدرق «نوسينأ .سفركلا رزب انشأ «ةيقوأ هنم ىقسيو ىمفصيو .ءاصقتسالاب ىلغي مث هيف
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 .ةعبرأ هاوخنان «مهارد ةعبس دحاو لك نم «تفاغ «يرب رتعص «مهارد ةسمخ دحاو لك نم

 مهل ديج وه اممو .لطر ىلإ عجري نأ ىلإ ءام لاطرأ ةثالثب خبطي «ةرشع بيبز «ةثالث ىعاكش
 ايواركلا نمو «مهارد ةرشع دحاو لك نم جنذوفلا نمو لبنسلا نمو هاوخنانلا نم ذخؤي نأ

 نزو ليبجنزلا نمو .«مهارد ةسمخ نزو تيتلحلا نمو .مهارد ةعبس دحاو لك نم نوسينآلاو

 نزو هنم ةبرشلاو لسعلا نم ةيافكلاب كلذ نجعي «مهارد ةثالث نزو ةخيلسلا نمو «مهارد ةعبرأ
 . جنايزارلاو سفركلا ءامب مهرد

 ءريشابط «نويردنقولوقسا «ءازجأ ةرشع تفاغلا ةراصع ذخؤي : ةفصلا هذهب صرق ًاضيأو

 رزب «ةعبرأ دحاو لك نم دتوارو كل «مهارد ةسمخ دحاو لك نم «نارفعز «لبنس «جنايزار

 ًاضيأو نيبجنكسلاب ىقسيو سفركلا ءامب صّرقي «ةتس دحاو لك نم ءاغقلا رزبو ءاقمحلا

 لمس« ةسيخ ةحاو لك نفع ةوبلاسارظف عنا رفع: ناعلثو ةنيمتع د زكر هقول

 دحاو لك نم ءايوارك «نسفركلا وزي ءكفضتو ةثالث نوسيتأ « ةثالث ردسديب دج ضو“ ةغبرأ

 نوموردأ «سويلاس «ثلثو نامهرد دحاو لك نم :ةعيم «ةخيلسلا روشق ءامامح «ةعبرأ

 رتاف ءامب (7همن#) ءيَقلا ناك ضفانلا دتشا اذإو «ناثلثو مهرد دحاو لك نم .نوجعملا

 لوطنب ريخبتلاو «تقولا بسحب هركذ فلس امب ءهاّوق بجي مل نإف «كلذ نم ًاعفان نيبجنكسو

 نوجاتحي تالّهسم ركذ يف .ةنوخسلا عمجت ةيسكأب ًأظوفحم هوحنو جنوبابلاو حيشلا هيف خبط
 . حضنلا دعب اهملإ

 جليله «مهارد ةسمخ دحاو لك نم نيتنسفأ «نوميتفأ ءةتس يلباكلا جليلهلا نم ذخؤي

 لك نم جنايزارلا رزب ءنوسينأ «سفركلا رزب .ةعبرأ دحاو لك نم جلمأ «تفاغ ةراصع ءرفصأ

 . قفرب لهسيف خيبط هنم ذختي «نامهرد دحاو

 2 :ىرخأ

 دحاو لك نم نوميتفألاو يلباكلا جليلهلا نمو «مهارد ةرشع نزو شمشقلا نم ذخؤي وأ

 ةتس نزو ظيلغلا نويرطنقلاو ىعاكشلا نمو «مهارد ةعبس نزو جرتهاشلا نمو ؛ةينامث نزو
 ىتح ءام لاطرأ ةسمخب خبطي «.ةسمخ نزو دحاو لك نم رخذألا لصأو تفاغلا نمو .مهارد."

 ظ . لطر ىلإ دوعي
 .بّرجم وهو ءاهيف أاعفان ناك ةرم مايأ ةسمخ لك يف لمعتسا اذإ :فيفخ ٌبح ةفص

 رزب «ةينامث هاوخنان «ةعبس ةعبس نوسينأ ءايوارك «ةرشع ةرشع دبرت «نوميتفأ ذخؤي :هتخسنو
 جرايأ ةسمخ يدنه حلم «ةينامث ضيبأ نوقيراغ «ةتس جيافسب «ةثالث ةثالث جنايزارلاو سفركلا
 . هصنو مهرد هنم ةبرشلاو عانعنلا ءامب بّبحي ءًامهرد رشع دحأ ارقيف

 نم نوقيراغ «هاوخنان «نوميتفأ ذخؤي هتخسنو .بحلا اذه عفن ةيمغلب ةداملا تناك اذإو
 يطفن حلم «ةثالث دحاو لك نم جنايزارلا رزب ءنوسينأ «سفركلا رزب «مهارد ةينامث دحاو لك

 عجو عم ناك اذإو ءفصنو نيمهرد نزو ةبرشلا «ةرشع دحاو لك نم دبرت «جرايأ .ةسمخ
 ذخؤي :هتخسنو .قفرب لهسيو (324641:تهعو) ءاودلا اذهب عفتنا (ةماععم) لاحطلا (عدنم)
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 «ةرشع دحاو لك نم جرايأ ءدوسأ جليله ءرشع انثإ نوقيراغ ءرشع ةسمخ نويردنقولوقسا
 نم تفاغلا ةراصع «سوطيفامك ءدرواذاب ءىعاكش ؛«ةينامث دحاو لك نم نيتنسفأ «يلباك جليله
 رزب ؛نوسينأ «سفركلا رزب «ةيسمخ. ةسمخل ءربكلا لصأ ء«ءافرطلا ةرمث ءةعبس دحاو لك

 .ٌّبح وأ نوجعم اهنم ذختي «ةثالث دحاو لك نم «جئايزارلا
  :عبرلا باحصأ ةيذغت يف

 نأ ريغ نم ام فيطلت ىلإ عيباسأ ةثالث ىلإ عيباسألا لوأ يف مهريبدت لامي نأ بوصألا
 رّضقيو مهتلع ففخيو مهتدام للقي اذه نإف ,.تاموهزلاو مخللا اوبنجي نأب كلذو ءةوقلا كهني

 كيد ريهتلا ىفيبلاو «يضارضرلا كمسلا لثمب ةوقلا شعن نم دب الف كلذ دعبو ء«مهضرم ةدم

 ةلعلا صقنت ملو تاموهزلا اهيف عنم يتلا ةدملا لثم ةدم ىلإ راص اذإف «جيهايطلاو جيرارفلاو
 ريطلاو ءادجلاو نالمحلاو جاجدلا محل نم ىوقأ وه ام ماعطإو «ةوقلا ةاعارم نم دب الف (©0ةان5«)

 .ريبكب سيل يذلا ديجلا كمسلاو ؛جيراردلاو «جرادتلا :لثم ءمحللا صخرلا

 نأ اهادحإ لالخل ًاعماج نوكي نأ ءعبرلا بحاص هنم ىَّذغي اميف طرشلا نأ ملعاو
 ًافطلم لب ًاظيلغ نوكي ال نأ ةيناثلاو ءءادوسلا هثدحت يذلا خفنلل اللحم لب اخاَمن نوكي ال
 هنم دلوتملا (81009) مدلا نوكي نأ ةعبارلاو «نطبلل ًاقلطم لب القاع نوكي ال نأ ةثلاثلاو .ظيلغلل

 هنأ تملع دقو «(16هزوانت©) ةبوطرو (81620 ةرارح هل نوكي ام كلذك :نوكي ام رثكأو ًادومحم

 يف ءاذغلا ىلإ جيتحا امبر هنأ ًاضيأ تملعو «كلذ ملو تاعاس يأبو ةبونلا لبق ىَّذغي فيك

 (ةطلهدصع») نطبلا ىلاخ ىّمحلا ىقلت نأ بوصألا نكل ؛ةروكذملا ةلعلل اهنم برقبو «ةبونلا
 ىفاصلا بارشلاو يعقد نأ ىلإ (215635653) ضرملا ةدام ريغ ةدامب ةعيبطلا لغتشت ال ىتح

 ١ .هل عفان ضيبألا قيقرلا

 : ةمزاللا عب رلا (1ءعدنمصعس) جالع

 ىف نوناقلل سناجم اهيف نوناقلاو «لبق نم هب انربخأ ام ىلع (56065 ىمحلا هذه لاح
 تانّخسملا يف لادتعالا ىلإ ليملا نأ ,؛كلذ نم ةريسي ءايشأ يف فلاخي امنإو «ةرتفملا عبرلا

 نيبجنكسلا لثم اهجالع يف لمعتسي نأ بجيف ءىّمحلا موزلل ىلوأ هذه يف ديربتلا ىلإو
 نأ كلذ نمو ..لسعلاب تاحرشف الإو لدتعملا لوصألا ءامو يروزبلا نيبجنكسلاو «نيبجنلجلاو
 ءاذغلا ىف ةضضخرلا نأ كلذ نمو «(97ء556) قورعلا ىف ةروصحم ةداملا نأل بجوأ هذه يف دصفلا

 ْ ْ . لقأ (©هدكع) َةلعلا هذه يف موحللا نم

 كلذ وحنو عبسلاو سدسلاو سمخلا ىمحلا يف : لصف

 ةدام نم دّلوتت هذه نأ ملعاف «ةراود هذه لاثمأ نومسي موقو سوطاميف ةينانويلاب ىمستو

 .ةيمغلب ءادوس نم نوكت ام رثكأو .لقأو ظلغأ اهنكل «عبرلا ةدامل ةسناجم

 يف تيأر ام :لوقي «سونيلاج»و ء«هركذي «طارقب» نإف «كلذ ءارو امو عبسلاو سدسلا امأو
 . ةيفخلاك (56762 ىمح ىه امنإ ءايوق اًيلج ًاسمخ تيأر الو لب ءًائيش هنم يرمع

 هيلع ىرجو لمعتسا اذإ ءًاريبدت عستلاو عبسلا لثم يف ببسلا نوكي نأ دعبي الو :لاق
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 ناكل حلصأو كرت ولو ءىّمحلا كلت تقولا كلذ لثم يف بجوأ دووع اذإف ءىّمح بجوأ

 ٌبصنت داوم راودأ ال هراودأو «ريبدتلا تادوع هتادوعو هراودأ يف ببسلا نوكيف ءبجوي ال

 01 .اهتادوعو

 ىلع ءطلغ عقي ال ىتح ىنعملا اذه (0256) ةلعلا هذه ناحتما ين ىعاري نأ بجيف :لاق

 ءرخآ لصأ اهلاثمأل نوكي نأ بجوملاكو «(56065) تايّمحلا هذه دوجول ركنملاك «سونيلاج» نأ

 حضاو الو رّذعتلا نيبي كلذ سيلو «عستلاو عبسلا دوجو يف لوقلا ققح دق «طارقب» نكل

 هذه باب يف «طارقب» اهلاق يتلا ليواقألاو ليوأتلا ىلإ هيف عجري نأ جاتحب ىتح «ةلاحتسالا

 . (ءابعي) تايمحلا

 أدرأ ةيسامخلا نإ لاقو «ةلاّتق تسيلو اهنم لوطأ عستلاو «ةلاتق تسيلو ةليوط عبسلا نإ

 انأو نوملعت امك هيف («سونيلاج» لوقو ءهدعب وأ (2ههوم0ه») لحبلا لبق نوكت اهنأل تايّمحلا ظ

 ّلسلا نوكي نأ وهو ءام ًاهجو لوقلا اذهل نظأ

 يضتقت ال ةلمهم ةيضق عوضوم ةيسامخلا هلوق نوكيو «قدلا هب ينعي ((002511م14102)

 ءهدعبو قدلا لبق نوكت اهنأل تايّمحلا أدرأ نم ًافنص ةيسامخلا نم نإ لوقي هنأك نوكيف «مومعلا

 ىلإ اريثك تأت «تفلتخاو «؛تطلتخاو تذآو «تلاط اذإ تايّمحلا نأ كلذ هلوق ئتعم نوكيو

 اهرخآ ىف فقت نأ تايّمحلا هذه لاثمأ نأش نمو .قدلا ىلإو ةسيئرلا (0:عد2) ءاضعألا لاعتشا

 يف ناك اذإ «عبرلا ىلإ يدؤت امنإ اهنكل ءاذه انيب دقو عبرلا ىلع كلذ رثكأو ءدخاو طمت ىلع
 تاغارفتسالاو رثك دق نابوذلا ناك اذإ امأو .ةرثك (34هذ5ؤ6د:6ع) تابوطرلا يفو ةرازغ طالخألا

 . ظلغأ الإو «لقأ الإ ةيدامر طالخألل قبت مل «ترتاوت دق ةسوسحملا ريغو ةسوسحملا

 لاحلا هذه لكم نو. اسم اعبر نوكي داك اه ةؤكيو»اطبأ ةيونلا نوكتتنأ نضويبكلذو
 ادعي مل نيم اذإ قالا )نزف ايقياو: را :نيسير نش نأل انعم ةدنلا ةزكينا ترحللا
 ؛(56م515) ةنوفع ةيدامرلا كلتل ضرعيو ءقدلا رخاوأ ىف اهتلقل ةليلق ام ةيدامر طالخألل ثدحي

 طاخ اريحا ةنقلع هنأ ةيعع دع ردو ةركنف ديلا ةقدلا نتحلا تكيت دق جب كلود
 ىمحلا دايدزا يبس اهنأ .ثيحح ةمو «ةريسي ةقاّرح تناكف ءريسي الإ هنم يقب ام (1 !ةصمانتو)

 0 اا . اهفعاضتو

 اذه نإف ءام دالب وأ ام نامز يف دهاشت نأ قفتي مل 0015625659 ضارمأ ركنت نأ بجي الو

 نإف «ةسماخ ةدام نم دب الف ءسمخ ناك نإ هنإ لاقي نأ بجي ًاضيأ الو ةرثك ىصحي ال سنجلا

 . ةظيلغ ةليلق اهنأ لجأل لب ةدادوس اهنأ نسننل أل امير واذن اهتز ءادوتلا

 ةنوفعلا اهل ضرعت ةظيلغ ةليلق ءادوس (804) نادبألا ضعب ىف نوكت نأ دعبي ال دقو

 لق ءظلغ اذإ ىرخأ ةبون هل ريصت نأ (مطلءعم) لبا ىف روحو لوي نأ لئاقل سيلو «(5مو15)

 ملو طق َرْي مل ام زيوجت يف لاحلا سيل مث «هضيقن مازلإ نم نكمتي املق عساو رمأ زيوجتلا نإف
 دق هنأ ةقث ينثدح دقو ««طارقب» لثم هب دهش ام لثم زيوجتك ملاع وأ بّرجم هب دهشي ملو عمسي
 أطلخ انهه نإ لوقن نأ ىلإ كلذل رطضن ملو «ًارارم هاندهاش دقف سمخلا امأو ءعستلا دهاش

 ظ .رخآ



 #4 تايّمحلا يف يلك مالك : ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا

 : تايّمحلا هذه فانصأ (1:عددعه() جالع

 جاتحي دو «ةيمغلبلا عب رلا كيسا جالع نم (0د5) ةلعلا هذه (1.ءواصتعهأ) جالع برقي

 «جضنتو ةظيلغلا ةداملا هب للحتتل مضاه مونو :ريبدتلل فيطلتو موص لضف ىلإ اهجالع يف

 نكت مل املو نيدناعتملاك امهو «ةوقلا هعم روخت الثل (2عنم65) ريبدت ظيلغت ىلإ ًاضيأ جاتحيو

 «ةدم موصلا ضيرملا ىلع لمعتسنو «ريبدتلا فطلن نأب لابن مل ةوقلا نهوت ثيحب تايّمحلا هذه

 ظيلغت هيف نوكي الو رثكيو عرسيو هؤاذغ دوجي امب ءهوذغن نأب انئش املك كلذ ىفآلتن نأو

 رزبو «قبرخلاب (؟؟هدمن# ءيقلا كلذل (1:ءهنصو2 تاجلاعملا عفنأ نمو اهيف ةدايز الو «ةداملل

 :تاجرايألاب تاغارفتسالاو «قمزيشلا ررزبو (؟7هدمتأ) ءيقلا روجو «قبرخملا لجملاو لجفلا

 « (06«ةنءنمعو) ةيودألاب 01 0 دئنيح 0 ءهوحنو 1 لامعتسا كلذ ع

 قذلا (ه6) ىمح ىف : لصف

 اهنم ٠ فانصألا ةفلتخم (04015001©) تابوطر (0:عوه) ءاضعألا يف نأ تملع دق مث

 يف نوزخم وه ام كلذ نمف ؛(1هذ50 لصافملا بيطرتلو «ةيذغتلل ةذعم (84هزوؤ0:6©) تابوطر

 امهلوأو نامسقلا ناذهو . للعلاك (0:عوه) ءاضعألا ىف ثوثبم وه ام كلذ نمو .(965561) قورعلا

 امك قفني هلك سيل ءاذغلا ناك ذإ تملع امك «نايلغلا ىّمح وأ :(5مهانأ 8607) ةنوفعلا ىمح ةدام
 تابوطر اهنمو راخذالا ليبس يف وه امو .«قافنإلا ليبس يف وه ام هنم ىقبي دق لب .« لصحي

 5 ء«ءاذغ لعفلاب تراص ىتلا (840156006) تابوطرلا ىهو .ءدومجلاب دهعلا ةبيرق (8401505©)

 اهدهع نأ الإ ءهب ةهّبشتم هيف ةدايز تراصو .هنم لّلحتي امل لادبإ يه يتلا عضاوملا ىلإ تبذجنا
 (©:عدص) ءاضعألا ءازجأ لصتت اهب (05[84015) تابوطر اهنمو «ةدماج ريغ ىهف بيرف ناليسلاب

 (36هذومد16) ةبوطرلا لاثم ءددبتلاو قّرفتلا ىلإ ريصت اهنالطببو «ةقلخلا لأ ا ءازجألا ةهباشتملا

 «لابذلا مرج يف بّرشتملا نهدلا ةيناثلا لاثمو «ةجرسملا يف بوبصملا جارسلا نهد ىلوألا

 تلعتشا اذإف «لابذلا هنم ذختا نطق ءازجأ لصتت اهب ىتلا (284هذوؤد,©) ةبوطرلا ةثلاثلا لاثمو

 وه يذلا (1201:63565) ضرملا اذه كلذ ناك (21ءوم0) تلقلا اص وصخو ةيلصألا (0:عدم) ءاضعألا

 لب اًقد اهسفن نوكت ال نكل ءقّدلا ىلإ يدؤت دق (11:68 دبكلا ةرارحو .ءتملع ام ىلع قذدلا
 ينفي ماد ام هنكل ةدعملاو (آدنده8) ةئرلا لاح كلذكو «(13362:0) بلقلا ببسب ناك ام قذدلا

 ([1ع320 بلقلا نم ًاصوصخو .(0:عمص) ءاضعألا نم لوألا مسقلا نم يتلا (840ز56056) تابوطرلا

 مساب ةصوصخملا ىلوألا ةجردلا وهف ةجرسملا يف ةبوبصملا ناهدألا حايصبلا ينمي امك

 . مسا اهتيعون يف اهل سيل ذإ سوفيطقأ ةينانويلابو قّدلا وهو ء«سنجلا

 52 يف تذخأو لوألا مسقلا نم يه يتلا (31هزوؤ0ل72ع) تابوطرلا تينفأ اذإف

 ةلعشلا تنفأ اذإ امك اهئانفإ يفو «يناثلا مسقلا نم يه يتلا (840ز5أ056) تابوطرلا (6155هأانانم)

 :ةيناثلا ةجردلا تناك لابذلا مرج يف بّرشتملا ينفت تذخأو «ةجرسملا يف غرفملا نهدلا

 ءاهتنا غلب نم حلفي ال مث طسوو ءاهتناو ءادتباو ضرع اهلو ءسومسيرامو لويد وستر



 تايّمحلا يف يلك مالك : ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا'باتكلا ١

 . محللا فلن نأ لإ غلب اذإ اضووضخمو هللا ءاش ام الإ (1ععونصعم#) جالعلا لبقي اهلك «لوبذلا

 ةلعشلا ذخأت امك ؛ ثلاثلا مسقلا نم يتلا (04هذةأان:6) تابوطرلا ينفت تذخأو هذه تينف اذإف

 ةينانويلابو فّشحملاو تّيفملا ىمسيو «ةثلاثلا ةجردلا تناك ةيلصألا هتابوطرو لابذلا مرج قرحب
 تاقوأ الو ءاهل بئاون ال ىتلا تايّمحلا نم (©8ا05©) ةلعلا هذهو «نوعسلسلا نم ققحي سيطاموأ

 :ةومجلاب نهعلا ةبيرقلا تابؤطرلاب ةيَثدلا ©هيدق' محلا كلفت نوكي نأ امإ : :موق لاق دقو بئاون

 هنأ هنم مهف نإ لوقلا اذهو ,بصعلاو «ماظعلاك ةبلصلا ةيلصألا ء ءاضعألاب امإو محللا لثمب امإو

 نإو ءءاوس لوألا ىنعملاو ناك «هب ةلصتملا 00ذهانم«) ةبوطرلا نم هيف ام ينفي هنأ ليبس ىلع قلعتي

 ًالوق لوقلا نكي مل دومجلاب دهعلا ةبيرقلا 04هذهاد:) تابوطرلا يه ّقّذلا هينفي ام لوأ نأ ينع

 (5مءانع ةنوفعلا تايمح دعب عقي دقو « (8مطعسعتةل (ةنعم) موي يدعي عقدت قذلاو انحف

 ملو تلعتشا دق ةيلصألا (0:عهم) ءاضعألا نوكتف «ءادتبا قدلا ضرعي نأ دعبيو ماروألاو [عابع1)

 رم ىلع مث ًالوأ كلت نخسي نأ بجي لب ؛ .كلذ لبق (مههدص67 حور الو ([ةةصوانت) طلخ لعتشي

 : اج يوفق ببس ضرعي نأ الإ مهللا «ةيلصألا (0:عهه) ءاضعألا نخست مايألا

 يلع هد يع موب دعبل يسياوت دقو كان يس وك هلا دخل ا يعمر
 :هيف ريخبتو هل نيخست هجو امهدحأ «نيهجو ىلع بطحلا ىقلت اهنإف رانلا لثم ءهقلعت فعضو

 . لاعتشا ليبس ىلع يناثلاو

 ةدشو «ىمحلا ةدش ببسب َقّدلا ىلإ ا يقك لف مررلاو م ةنوفعلا ىمحو

 ةدمضألاو ةيلطألاب (81210) بلقلا بناج ةاعارم ةلقو «درابلا ءاملا عنمو ء«هيف ءاذغلا فيطلت

 «باجحلا لثم بلقلل ةرواجم (0:عوه) ءاضعأ (1562869) ضا رمأ يف ام وصخو («51251615(2)

 ءامو رمخلا يقس ىلإ (8726056) يشغلا رتاوتو ةوقلا طوقسل بيبطلا رارطضا هيف عقوي ام ًاريثكو

 .ماروألاو (5معءازع 1ءالم2) ةنوفعلا تايّمح عم ٌقّدلا بكرتي دقو ء.هوحنو كسملا ءاودو ءمحللا

 بعص ةفرعملا لّهس هرخآ يفو ١ (1ءداع»أ) جالعلا لهس ةفرعملا رسع رمألا لوأ يف قدلاو

 ْ ةتبلأ جالعلل لباق ريغ لوبيذلا رخآو ( (1ءونصصعالا) جالعلا

 ظ :تامالعلا

 مهسملم امأو .ةدحاو لاح ىلع ًاتباث ًافيعض ءرتاوتم ًابلص ًاقيقد نوكيف (مدلك6) ضبنلا امأ

 ءادتبا يفو «داوم يف ةلعتشملا اهوحنو سخونوس (11680 ةرارح نود هترارح نم سحي ام نوكيف

 506 :(10 هانهو) عذلو ةوقب ترهظ ةعاس ديلا هيلع تيقب اذإف أدهأ 1 نوكي نسلط

 ء«صقنت ال ةهباشتم مهترارح نوكتو «نييارشلاو (7ه5:6) قورعلا عضاوم هيف ام نخسأ نوكيو

 ام كلذكو .مظعلا يف ذخأو «(0156©2©) ضبنلا يوقو تدتشاو «هب تمن ءاذغلا اهيلع درو اذإ اهنكل

 امك ءمهوكلهيف ضراعلا اذه نم هنم ضرعي امل ءاذغلا مهوعنمي نأ ءابطألا نم لاهجلل ضرعي

 ءاذغلاو «ةيوقلا 000000 «هيلع ءاملا بص دنع ىلقملاو «نهدلا ةباصإ دنع ةلعشلا ومنت

 تاكرح بارطضا بجوأ نإو ءداقتالا اذه بجوي ةلاحم ال سيل (560767) تايمحلا ارث اس يف

 لب ؛ةمولعم:راودأ ىلع الو « طغاضت دعب تايّمحلا رئاس داقتاك نوكي ال داقتالا اذهو «ةعيبطلل

 :لاك تف يأ يف وذغي امك



 م1 تايّمحلا يف ىّلك مالك :ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا

 اهنأل .(81680 ةرارحلا نم هيف امب روعشلا ديدش ريغ (101563565) ضرملا بحاص نوكيو

 رهظت اهنكل كلذ لثم ىف لاحلا ةيفيك لوألا باتكلا ىف تملع دقو ءًاقفتم وضعلل ًاجازم تراص
 ظ 1 .اهدادتشال ةيذغألا نم ءيش لوانت دنع

 يف (11681) ةرارحلا دادتشا ةدش قدلا (1"عاع) ىمح ىلإ مويلا (عبعم) ىمح لاقتنا لئالد ع

 تزواج اذإو طاطحنالا يف ةعاس ةرشع يتنثأ دعب (676*1) ىمحلا دعت ءرثكألا يفو ءادج تثلاثلا

 . قد كلذف تدتشاو ثلاثلا ىلإ ترمتسا لب .طاطحنا تامالع رهظت ملو ةعاس ةرشع يتنثا ىمحلا

 رخآ دعب ةسباي (116286) ةرارح ءاقب (5مءانو [ءالع©) ةنوفعلا تانج عم قذلا نك لئالد نمو

 ةلعلا كلت هبجوت ام ىلع ةفاحنلاو لوبذلا يف ةدايزو رفاولا (7ع556) قرعلا دعبو.«طاطجحنالا

 لديف هريغ ىفخلاو «قذدلا رهاظلا ناك نإو . (1ءمعو) زاربلاو (اتعكقه6© لوبلا ىف ةينهدو «(0205©)

 امبر هنأ ملعاو .ةتبلأ قّدلا يف دوجوم ريغ كلذ لثم نإف «بئاونلا يف عقاولا طغاضتلا هيلع
 . ةرواجملاب (110©:) دبكلا (7«مم«) جازم دسفتف ؛(5:هس0ط) ةدعملاب ةثبشتم قد تأدتبا

 ] : لوبذلا تامالع

 ضبنلا ةبالص تّدتشا لوبذلا ىلإ تعفدنا اذإ (606) ىمحلا نإف لوبذلا تامالع امأو
 للحتت ال ًاماروأ ءقّدلا يف عوقولا ببس ناك اذإ ًاصوصخو ؛«هرتاوتو ءهرغصو هفعضو «(©اناة)
 فورعملا سنج نم (ا156©)» ضبنلا ريصيو ةعرسلا كلذكو ءادج دادزي رتاوتلا ينعأ كلذ نإف

 ضارعأ نوكت الو لست افلا بنذ لدب ناك ءراح بارش برش نم ناك نإف ءرافلا بنذب

 .«حئامصو ةناهد (ان,فه6) لوبلا يف رهظتو «كلذ لثم ىلإ لهمت ال اهنإف أدي ةديدش لوبذلا

 (50206و5 ه1 طع ءالع) صمرلا رثكو اهروغ دتشا «لوبذلا ىهتنا اذإف ءروؤغلا يف (816) نيعلا لخاتاو

 (1ءعصماءو) ناغدصلا أطلتيو «هجولا يفو (0:عهص) وضع لك نم ماظعلا فورح ًاتنتو نساجلا

 تاقارحإو ام ًارابغ هيلع نأك نوكيو (5142) دلجلا قنور بهذيو ؛ةهبجلا (565) دلج ددمتيو
 ريغ نم ةضمغم ةيساعن (886©) نيعلا يصتو «بجاحلا عفر (6:20167) لقث ىلإ يدؤيو (شسمشلا

 قصلو لحق دق هنطب ىريو (آن6© لمقلا رهظيو «(ة1ة1») رعشلا لوطيو (7105©) كنألا:قديو مون

 رافظألا تنحنا اذإف «(©5650) ردصلا ةدلج هعم بذجو بذجنا دق سباي (511) كلج هناك رهظلاب

 . فيراضغلا تباذ نق ل ول تتفملا يف ذخأو «ىهتنا دقف تسوقتو

 : قدلا(1:ءةاصعسأ) جالع

 دحاو لكو «بيطرتلاو ديربتلا (181ءهانع 1ت/6:) قدا ىمحج (1162152621) هك يف ضرغلا

 لثم ءرخآلا ّدضل ًاببس امهدحأ ببس ناك امبرو ء؛هدض بابسأ عفرو هبابسأ بيرقتب متي امهنم
 ةيروفاكلا صارقألاب ديربتلا لثم ءبيطرتلا دض وهو «فيفجتلل اببس ناك امير هنإف ءديربتلا ببس
 .اهوحنو ريشابطلاو

 بطري هنإف بارشل'ا لثم «ديربتلا دض وهو نيف نم انا يظرتلا نيهان اك اعنف

 هب نرق ًاسبيم الإ نكد ملو ديربتلا يف يوق ىلإ ةجاحلا تعد نإو كلذ يعارت نأ بجيف «نخحسي هنكل

 عيرس «بيطرتلا يف يوق ىلإ ةجاحلا تعد نإ كلذكو «بيطرت ةوق هيف ام بقعأ وأ هيلع مدق وأ
 . ديربت ةوق هيف أم هبقعيو هيلع ميكر در رعبا يحض باركر حلل جرو

 5م أ بطلا ىف نوناقلا



 تايّمحلا يف يلك مالك : ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا م

 نأ ب يجب يحي ديس ؛(0:عده) وضع يف املأ وأ ءامرو قدلا ببس ناك نإو

 و أدبت نأ 00 ل ل ل

 0داو انوطق رزب باعل تيبملا دنعو «نامرلا ءامب وأ بالجلاب وأ ءاههركي مل نإ نيطارسلاب
 لوقب نمو «ةدربم ةبرشأ نم هتملع ام دبملا ريبذتلاو ءاهريغو (5:هدصهعا) ة ةدعملا لبق نم عنام

 ءاوه ديربتو ءاهوحنو تاخورمو ةدربم ةدمضأ نمو اوس نفل ا 00

 تاللدنصملا ةسبايلا لثم «ءيش لضفأ هئاوه ديربت نإف راثدلا هيلع ففخ لمتحي مل نإف

 .درولا ءامب شوشرم مرمسهاشو ةدراب هكاوفو لدنصو روفاكو «درو هيف ءام همامشإو ةرفكملا

 ىلع ادج ةدربملا (©135:655) ةدمضألا كاسمإ لاطي ال نأ بجيو «مامحلاو قرعلاب ريخبتلاو

 (70ه16) توصلاو سفنلاب كلذ رضأ اميرف «سفنتلا (0:عوه) ءاضعأ نم ةبيرقلا (0:عوص) ءاضعألا

 امو هبضغي ام بنتجيو «حرفلاو ةعدلاو مونلاو ةحارلا ىلإ ليلعلا ليمي نأ بجيو ء«ًاميظع ًاررض

 اهولمعتسي نأ مهيلع بجي يتلا ةدّروبملا ةدمضألاو .ليوطلا نددطعلاو مرخلاو ةنغي امو هج

 اهيف نوكي الو ةدّربم نوكتو هيلي امو (©5650 ردصلا ىلع ًاصوصخو اعف رفحا ايقاف ةرطعلا

 نأ (04ءلنصعو) ءاودلا ةوق عنمي فيفجتلا نم ثدحي ام عم ضيبقلا نإف «10(2 536[002) ضبق

 ةدشل ةاعارم عم نخسيو «نخسيف (84:هنه69) ءاودلا ىقبي الثل ليدبتلا مادي نأ بجيو «صوغت

 ءاضعأ برقب ناك اذإو :(0:عهص) وضعلا فعضي نأ دعبي مل ًاديدش (©010) درب اذإ هنإف «هديربت

 :نمفتلا جارخإ نع هعنميف ؛«هريغو باجحلا رذحي نأ دععين مل (1 عدم 2غ 01عد25) سفنلا

 «تاقوشنو تاداّمضو تاخورمو تانزبأو ةيهكافو ةنيل ةيدغأ هنم بطرملا ريبدتلاو «ةلوهسب

 . شطع وأ عوج يف هيلع لمحي ال نأو «ةعدو ةحارو (58هان5) تاطوعسو

 : مهل هد ررملا (3101 ه5 عو) ب رودألا ركذد يف

 خوبطملا ريعشلا ءام لثم «ةيئاذغلا اهيلع بلغت وأ «ةيئاذغ اهعيمجف اهنم ةبطرملا امأ

 لسغتو ءاهباينأو اهمئاوق نم نيطارسلا فارطأ فتنت نأ بجيو «نيطارسلا ةهج نم نيطارسلاب
 يل طا مق ايحوعر رم ناتو لت تع اهنرف ميا انا زارع دافرو تبل عامز درا اجب

 تايمحلا باوبأ يف ةروكذملا ةمولعملا لوقبلا تاراصع لثمو «رقبلا ضيخم لثمو ءريعشلا ءام

 .انوطقرزب باعل لثمو مطمن [عبعم) ةداحلا

 ءامب برشي نأ بجيف (015501ن00ه) ليلحتلا نم ةوقو ءديدش فيفجت هيفف لخلا امأو

 عم نوكت نأ كشوت «نتألا نابلأو ةنيلملا تابطرملا ضعبب وأ «ريثك ءامب جزم نم نيتلخلا مواقي

 الإ هب سيل نم قفاوت اهنكل ءرقبلا ضيخم ديربت ىلع اهديربت اولضف ًاموق نإ ىتح «ةدّربم اهبيطرت
 ؟نبللا نبجت رذحي نأ بجيو «ةنوفعلل ءىيهتم ([2220055) طلخ الو ةدام الو قد (1696) ىمح

 ايتو تيفال ء قفرب ليان نبللا نم تثدح (5ءموأو) ةنوفع تيشخ اذإو ردا هع اممو

 .دواع مث هكاوفلا هايمو صارقألاب اهيف جلاعو ًامايأ هنع كسماف
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 ةمولعملا صارقألا لثمف ءاهيف بيطرت ال ىتلا ةدربملا 0664:هه05) ةيودألا امأو
 . ةفصلا هذهب صارقأ لثمو ةةرابلا ةسسسلا يضازفاو .روفاكلا صارقأ ينعأ ؛ةفوصوملا

 :اهتخسنو

 ءاقمحلا رزب «مهارد ةتس درو .مهارد ةعبرأ دحاو لك نم «ينمرأ نيط «ريشابط ذخؤي

 «نيمهرد نزو ةبرشلاو صارقأ هنم ذختي ؛«مهارد ةثالث دحاو لك نم ءابرهكلاو عرَقلاو رايخلاو
 ءغمص ءاشن «لمحلا (1همود# ناسل :ذخؤي نأ كلذو ءاهنم ةبيرق ًاضيأو ءأدج ةديج يهو
 «ةسمخ شاخشخ «ةعبرأ ةعبرأ «ريشابط «ينمرأ نيط «مهارد ةثالث دحاو لك نم «ءاريثك

 رزب «خيطبلا رزب ءرشقملا لجرفسلا بح «ةتس دحاو لك نم ءاقمحلاو رايخلاو عرَقلا رزب ءدروو
 .انوطقرزي باعلب نجعي «ةرشع نزو سوسلا بر ؛ةعبس دحاو لك نم ءاثقلا

 ظ : رخآ بيترت
 تاطوعسلاو «تاقوشنلاو «ةدّربملا تادامضلاو ةيلطألاو ([زمننص680) تاخورملا امأو

 .شاخشخلاو عرقلا نمهدب (آنصنسصع2) تاخورملا اهدوجأو اهتفرع يتلا يهف .ةدربملا (ةمان)

 مدأ نم ًادج ةديهم نوكت يتلا يهف ةبطرملا ةدربملا شرافملا امأو .«جسفنبلاو «فالخلاو رفولينلاو
 لب «نخسي ال ام هوشح نوكيو «ناتسربطب لمعي ام سنج نم ناتك وأ ؛درولا ءامب شوشرم
 نأ دعب ءام تعلم دق مدأ نم شرافم نوكت وأ «ًامئاد دذجي جولحملا ناكملا سنج نم نوكي

 ءاهيراجمو هايملا شارفلا برقب نوكتو هزكرت عنميو ءأطسب ءاملا طسبي بيرضت اهيلع نوكي
 ةدرابلا نيحايرلاو ةبطرلا لوقبلاو «ملاعلا يحو فالخلا نم بطرلا درابلا رجشلا قاروأ اهتحتو
 . كلذ وحنو مركلا جيلاسعو ةدرابلا رجشلا قاروأ ًاضيأو ءدرولاك

 : مهل ةبطرملا (24601هم65) ةيودألا ركذ يف

 .نابلألا يقس ةيفيك يف نآلا ([6620) مالكلا يقبو هركذ فلس دقف ديربت عم ناك ام امأ
 ناهدألاو (آنهنمم650 تاخورملا لامعتسا يفو «مامحلاو نزبألا لامعتسا ةيفيك يفو «ضيخملاو
 ةدعملا سبيو ((00250156108) للا باب ىف نابلألا ىقس انملع دقو «ريبدتلا رئاسو .ةيلطألاو

 نأ بجيو زعاملا مث «نتألا نبلك ءاسنلا نبل دعب نبل الو ًانوناق كلذ نوكي نأ بجيف (00260[5)
 ناك نإ قّدلا علقت نتألا نبل ًاصوصخ اهنإف «ملعن امك ةبطر ةدراب لوقبو شئاشح نم اهفلع نوكي
 . ةلصاح ةدامل ةعقوتم وأ «ةعقاو (565515) ةنوفع عنمت نأ الإ هيلع راثيإ الو علاق هل

 يف نوناقلاو «عيمجلا قفوأ ًاعاضر ءاسنلا نبلو ؛هرخآ ىلإ قّدلا لوأ نم مهل عفان نبللاو
 امو ًامهرد نيثالث ىلإ مهارد ةرشع نزو نم أدتبي نأ ىلوألاو ءًاضيأ كلذل براقم ضيخملا يقس

 غلبملا ىلع ديزت نأ كلو «ةدربملا صارقألا نم ًائيش اهب طلخت نأ كلو «ةوقلا تناعأ نإ ءاهقوف
 . (018650 مضهلاو ىلع ةوقلا تناعأ نإ ؛ةرخآلاو ىلوألا ةيقسلا يف روكذملا

 لوقبلا ىوق هيف كلذ عم ناكو «ةريثك هيف 3680 ةرارح ال ًارتاف ناك ام هلضفأف نزبألا امأو
 نوكي نأ زوجي الو «قرعي نأ نع ًالضف يّدني ثيحب نوكي الو «ةبطرملاو ةدّربملا شئاشحلاو
 نكلو «هيلع رثؤي مل درابلا نزبألا لامعتسا نم عنام نكي مل ولو ءراح (72مهاستو) راخب نزبألل
 . كلذ مهافش امبرف مهرمأ لئاوأ يف امأو ءاهتفاحنو مهنادبأ فعض كلذ نم عناملا
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 نإو «جلاعي نأ نكمي «هجازم يف هبجوي ريسي ديربت عم كلذ هيفشي دقف ندبلا فيعض امأو

 أطبأ كلذ عم هنكلو «لقألا يف كلذو «ةخوخيشلا قد يف عقي نأ فيخ كلذ نم فعضأ ناك

 ام امأو م ا م 0 ل ا

 هوروب وكي امنإ ملا ذإ ؛رابلل باق ندبلا لعجي جيرنتلا اذه نإف ؛ . لمتحملا (©010) دربلا

 لمتحيو «بصخ .هبش راحلا ءاملاب ديفتسي ندبلا نإف اأو .ةتغب (1ءصمع#) جازملا يف فلاخملا

 الثل قفرب لمعتسي نأ بجيو ءًاباوص ناك تارم ثالث مويلا يف نزبألا ررك نإو قرابلا املا هع

 بلح دعب نزبألا مّدق نإو ءاباوص ناك نيتعاسب نزبألا لبق ريعشلا ءام لوانت نإو ءةوقلا طقست

 مث «ربص مث هبشي امو ريعشلا ءام لوانت مث .ءاذغلا يراجم عسويل هرسفنس ام ىلع هندب ىلع نبللا

 ةدربم ناهدأب خْرمتلا مامحلاو نزبألا دعب لمعتسيو ادنح ناك ءاذغلا طسبيل نزبألا لمعتسا

 نكدو راوتللا نيو كندر مل صوم يعم ناك اذ اهم «جسفنبلا نهدك ةبطرم

 . عرملا

 525 ؛لمتحم ليلق (©014) درب ىلإ ليمأ نوكي ام ىلإ نزبألا دعب نم لقتنا نإو

 بسحب كلذو ءًاباوص ناك ًاريسي (0014) درب ءام لخد مث ءاهلجعو ناهدألا مّدق نإو ءأباوص

 نإو .ماعطلا (218650) مضه دعب عينصلا اذه تاقوأ دوجأو « هيف جيردتلاب س ب الو لامتحاللا

 جالعلا ةهج نم غلبأ وهف جيردت ريغ نم ةعفد دراب ءام يف راحلا نزبألا دعب سمغي نأ نكمأ

 .ةعفد هيف :نقيرعلا نممغ نم ًارطخح:لقأ قفرلاببسعو ءرطخلا ةهج نم ٌدشأو ١ ( 1 عدم ع2أ1)

 . ةعفنم لقأو

 دربلا ديدش نيبو رتافلا نيب ام وه يذلا فيصلا ءام (©014) درب ردق (©019) دربلا نكيلو

 ناك نإ ءاملاب هنم جوزمملا وأ ًافيعض نكي مل نإ هئاضعأ ىلع نبللا بلح مّدق نإو «(0010)

 نابلألاو ؛بيطرتلا ديدش ندبلا ىلع نبللا بلح نإف ًاباوص ناك نزبألا لمعتسا مث نيم

 رن رم ىلع تيرا يادذلاو «عرضلا نم بلحي نأ بجيو «ةروكذملا يه بلحلل ةديجلا

 . (]هذه) لصافمللو هلك ندبلل ةروكذملا ناهدألا

 ريغي الو يّمحي الو قرعي ال ثيحب ناك اذإ الإ هلوخد يف هل صخري الف مامحلا امأو

 الو يذؤت الو ذقنت ثيحب ةرتاف هئام (11638 ةرارح نوكتو هئاوه نود هؤام راحلا نوكيو 0 نسفنلا

 لب «ماعطلا مضهني ملو كلذ ناك اذإ اصوصخو «ةنوفعلل ةأيهم ةدام هندب يف نكت مل اذإو 506

 هقرافي لب .هيف ليطي ال نأو «ندبلا يف هنم موضهملا طسبني نأ داري امنيح كلذ نوكي نأ بجي

 ريعشلا نم ةذختملا هرضت ال ىتلا ءاسحألا نمو تابطرملا نم ًائيش لوانت هقراف اذإو «ةعرسب

 0 .نبللاو
 ءنئألا نبل ابر لالا برر راب اي ناس حجل ردا يفرح

 اي را لا كب ايزو لكحل جرت لس كل هس سو لا عمار

 هيف هبايث عزنتو «مامحلل حلصي امم ةنيل ةبرضم ىلإ لقنيف «لوألا تيبلا هب ىفاوي ىتح ٌدْيَهُم شرف
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 عزن ردقو «ةليلق سافنأو لقنلا ردق الإ امهدحأ يف ثبلي الو ًاراح نكي مل نإ طسوألا يف وأ
 هلامتحا ردق هيف ميقيو (81620) ةرارحلا ديدش نوكي ال نأ ىلع ثلاثلا تيبلا لخدي مث «بايثلا

 نزبألا قراف اذإف ءلدعملا طسوألا تيبلا ىف هنزبأ نوكي نأ ىلإ بحألاو ليق ام اذه «نربألل

 نهدو ليدنمب هقرع فشنو هتفحمو هشارف ىلإ لقنو «نيقاط باذ ''”ةيجرفب وأ ليدنمب لّمز درابلا
 .يذغو

 :قّدلا باحصأ ةيذغت يف

 هب نوذغي ام دوجأ نإ مث «ةدحاو ةعفد مهعبش اومعطي الو «ءاذغلا مهيلع قرفي نأ بجي

 ةلوسغملا ةطنحلا زبخو دراب ءا: يف عقنم زبخ وأ «خوبطملا رّشقملا ريعشلا مرج وأ ءريعشلا ءام

 ءاذغلا ريثك وهف رقبلا ضيخمو «هانركذ ام اهنم عنمي مل اذإ نابلألاو «درابلا ءاملا يف ًاعوقنم

 يدنهلاب اندنع فورعملا يقزلا وهو ينيطسلفلا خيطبلا هكاوفلا نمو .«عرقلاو شاملاو

 فعضت ةوقلا تناك نإو «حلمملا ريغلا بطرلا نبجلا هماعطإب سأب الف لابقإب ٌسحأ اذإو

 «جوهيطلاو جاردلا لثمب ةخوبطم ةبطرلا ةربزكلاب ةبيطم ةجابريز ةقرم معطي نأب سأب نكي مل
 .ريثك ءامب اجوزمم قيقرلا بارشلا نم ائيش يقسي نأ ىلإ جيتحا امبرو

 ؛جيرارفلاو جبقلاو جوهيطلاو جاردلا محل نم تاصوصم معطت نأ ىلإ جيتحا امبرو
 مضه ةوق كانه ناك اذإ رقبلا محل وأ ءءادجلا محل نم ًاضماح ًاصيّرق وأ ءاضماح ًامالهو
 .لاحلا هذه لثم يف ٌوقمو مهل عفان صيّرقلاو صوصملا لخو . . (1218ع5#)

 ضيب ةرفص نم وأ «ةضماحلا ةدرابلا هكاوفلا بارشب طولخم محل ءام نم دب نكي مل امبرو

 ذوخأم محل ءامب ىذغي نأ ىلإ جيتحا (89 260 م) يشغلا ىلإ فعضلا هب ىدامت اذإو «تشربمين

 فصن لثمو «حافتلا ءام هعيمج لثم هيلع ّبصيو «ىفصي ليلق حلمب يدج (8ن6) عالضأ نم

 الف ًادج (©0019) دربلا ديدشب سيل يذلا درابلا ءاملا امأف أرّتفم ىقسيو «يناحير بارش نم هرشع

 يف نوكت وأ .فيسارشلا نود اميف مرو امإ عناملا كلذو :عنام نوكي نأ الإ هايإ هيقست نأ سأب

 نإ يتلا جضنلا ةمالع رهظت ملو ءجضن ىلإ اهعيمج جاتحي ةنفع تاسوميك وأ ةين تاسوميك ندبلا
 . لقأ فوخلا ناك ترهظ

 درابلا يقس هعم مرحي نأب ىلوأ اذهو «ماسربلا وأ ماسرسلا نم ًالاقتنا قّذلا ناك نإ كلذكو

 ءمظعلل ةلبذم اهايإ ةيخرم ةوقلل ةكهان (10156355) ضارمأ ىلع درو اذإ قّدلا نإف «هريغ نم

 رخآ سنج يف عقي نأ ثبلي مل درابلا يقس فاعضإلا ىلع هقباط اذإف .فعض ىلع درو ؛محللاو

 ير ل .دربلاو ّرحلا يف هفلاخيو سبيلا يف سنجلا اذه كراشي وهو «قدلا نم

 ردا الا ةعلاكجوو «تلطب دق هيف ةزيرغلا نوكت بعص (21563565) ضرم كلذو مرهلا ٌقدو

 وأ مهتوم لجع امبرو ٠ لا لل ل

 .قّدلا نم رخآلا برضلا ىلإ مهلقن

 .ناّثتكلا نم ةداع نوكي ضافضف بوث :نيقوط تاذ ةيجرف )١(
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 : قّدلا عبتت لاوحأ كرادت يف

 لاهسإلا كلذ نمو ءءاذغ كلذ يف ريبدتلا انركذ دقو «(5605)5©) يشغلا كلذ نم

 ءام لعجي نأ الوأ هتجلاعم نمو «ًاميظع ًارطخ هيف نإف كرادتيو جلاعي نأ بجيو «(0نةعطه2)

 وأ رّركم قولسم سدع وأ ' معو وثق سرواج مهريعش يف لعجي وأ «قيوسلا ءام مهريعش ظ
 هذه اوقسيلو سرواجلا عم اصوصخو .هتيئام بهذت ىتح اهدحو رانلاب وأ فضرلاب خوبطم نبل

 . صارقألا

 ظ : اهتخسنو

 «ةثالث ةثالث ءابرهك «ريشابط «ةعبرأ ةعبرأ درو ءولقم طولب هاش «ةسمخ ينمرأ نيط ذخؤي

 ىقستو لجرفسلا ةراصعب صّرقت «ةتس دحاو لك نم سيراب ربمألا بح ءارشقم ضاّمحلا رزب
 لقم هيف يذلا ريشابطلا فوفس كلذكو ولقم انوطق رزب ىقسي مونلا دنعو «ةادغ ىرّئمكلا ءامب

 . قفوأ كلذف اهفرعت يتلا نقحلاب جحسلا جلوع جحس ىلإ ىدأ نإو ءادج عفان يكم

 ةخوخيشلا 0 ىف :لصف

 كلدست ايفنا ندبتو «قذلا (5606) ىمح دعب ةخوخيشلا ل دل

 دقو «ىّمح ريغ نم (76256:) جازملا ىلع سبيلا ءاليتسا هانعم ةخوخيشلا ٌقدو .ةداتعملا ليبسلا
 هذه ىمستو «(0019) درب عم نوكي دقو «لقألا يف كلذو «دربلاو ٌرحلا يف لادتعا عم نوكي

 كلذ يف ضرعي ام خّيشتلا تقو ريغ يف هل ضرعي ندبلا نأل «مرهلا قدو ةخوخيشلا قد لاحلا
 هيف اعوقو عرسأ نابشلاو «نابشلا نم كلذ يف ًاعوقو عرسأ نونسملاو «سبيلاو لوبذلا نم تقولا

 عم ٍلوتسم (©010) درب امإ هيف عقوملا ببسلاو «نايبصلاو نابشلل ضرعي دق هنأ ىلع نايبصلا نم
 .رمعلا رخآ يف اضيأ ضرعي امك ؛ماتلا اهلعف نع ةيئاذغلا ةوقلا عنميف «ندبلا نم فعض

 يف وأ «ىّمح عم ندبلا نم فعض ىلع وأ «هتقو ريغ يف دراب ءام برش بابلا اذه نمو
 ءاملا باذتجا ىلع تضّرحو (©0:65) ماسملا تحتفو «ةوقلا تللح ةضاير بيقع وأ ةوهنلا ةلاح

 دربتف (5163:0 بلقلا ىلإ دّعصتت ةدراب ةئيدر (2م0ا25) تاراخيب وأ «ةعفد ءاشحألا ىلإ درابلا

 ةيزيرغلا (81630 ةرارحلا دمخلتف (260ه156د76©) تابوطرلا بيذتو للحت (81631) ةرارح امإو هجازم

 ريبدت يف طارفإلا (02056©) ةلعلا هذه بلجت دقو .تاغارفتسالا عبتي دقو اسس آدون بقعتو

 مل تمكحتسا اذإ (©815©) ةلعلا هذهو دّمضي امبرو «سرشي ءامب تايّمحلا باحصأ (2ءونصعه)

 . ةليح توملل ناكل ةليح اهل ناك ولو جلاعت

 : تامالعلا

 باهتلالاو لاعتشالا مهيف ىري الو ءفشقلاو لوبذلا تامالع مهيف ىرت ءالؤه
 تايمح باحصأ ضبنك مهضبن نوكي الو .سمالملا يدراب اودجو امبر لب . (1مقةعتس40)

 يف (©د15: ضبنلا ذخأيف فعضلا ٌدتشي نأ الإ «ًاتوافتم ًائيطب ًاريغص نوكي لب «قّدلا (56067)
 ايئام ًاقيقر ضيبأ مهلوب نوكيو .درابلا ءاملا برش نم اذه مهباصأ نم ًاصوصخو ءرتاوتلا

 . خياشملاك مهلاوحأ يف نونوكيو
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 : ةخوخيشلا ل (1ءونصعمأ) جالع

 مكحتسا امدنعو «مكحتسي ال نأ ءاجر ىلع مكحتسي مل امدنع جلاعملا اذه جلاعي امنإ

 تابطرملا نمو «بيطرتلاو نيخستلا مهتجلاعم يف نوناقلاو اليلق كالهلا رخأتي نأ ءاجر ىلع

 لكألا بيقع تلمعتسا نإ اهنإف «018650 مضهلا دعب الإ لمعتست الو «تملع ام ىلع تامامحلا

 نيتلاو «ةسورهملا ةطنحلاو '''"صمحلاو عراكألاو سوؤرلا نم ذختملا نقحلاو «ةوقلا تطقسأ
 نابلا نهد نم ءيشو جريش نم نيتيقوأ عم لطر فصن ردق هنم لمعتسي جنوبابلاو ,كسحلا عم

 هنأ امك «مهعفن يف ةياغ لسعلاو مهل عفنلا ديدش عضترملا نبللاو «ةيذغتلا ىلع كلدلا لمعتسيو

 ةجوزل ال باذجنالا عيرس ذافنلا سلس بطرم ءاذغ لكو «قدلا ىّمح باحصأ ةّرضم يف ةياغ
 ديدش رادقملا ليلقلا رطعلا قيقرلا بارشلاو «*"”تشربمينلا ضيبلا ةرفصو محللا ءام لثم هيف

 نم نخسي ام هب طلخيو قدلا باب يف روكذملا بيطرتلا يعارت نأ بجيو «مهل ةقفاوملا
 . كلذ ريغو ةيذغألاو ء(نطنصع50) تا>ورملاو «(658[5125) ةدمضألاو «حئاورلا

 يردجلا ىمح ىهو اهسناحي امو (8 م1 لعمرلع 1ءالعع) ءابولا تايمح ىف : لصد

 ىمح يف مالك ةيصحلا وق (كسقلا-مد»)
 2 . (8م10لعمصلع [عا/لعد) ءاب ولا

 ةلاحتسا نم ءاملل ضرعي ام لثم (08626:21) ىلكلا باتكلا ىف كانملع ام ءاوهلل ضرعي دف

 قو ةانلا نهي امك ةتمقو ءاملا فاسقا ىلإ هععبتل ىف ةلاديكبا: قو: «ةرتو ةزحب ىلإ ةتايفبك ىف
 جزتمت ةثيبخ ةيضرأ ماسجأ نم هطلاخي امل لب هتلعاسب لاح ىلع نفعي ال ءاملا نأ امكو 0
 نم هطلاخي امل لب «هتطاسب لاح ىلع نفعي ال ءاوهلا كلذك «ةئيدر ةيفيك ةلمجلل ثدحتو «هب

 . ةئيدر ةيفيك ةلمجلل ثدحتو «هب جزتمت ةئيدر ةرخبأ
 عضاوم نم ةئيدر ةنخدأ ديجلا عضوملا ىلإ تقاس (87505) حاير ببسل كلذ ناك امبرو

 امبرو «قرحت ملو نفدت مل ةلاّثق ءابو وأ «محالم يف ةفيجتم ماسجأ وأ «ةنجآ حئاطب اهيف ةيئان
 . هيف ايراج عضوملا نم ابيرق ببسلا ناك

 ءاملا تذعأف ءاهتايئزجب رعشي ال بابسأل ضرألا نطاب يف تانوفع تضرع امبرو
 نأ الإ «بطرلا ءاوهلا نم ةثداحلا اهلاثمأ نم لقأ سبايلا ءاوهلا ببسب ةثداحلا تايّمحلاو ءاوهلاو
 . ةيوارفص (76068) تايّمح ثودحل ًاضيأ ًاببس كلذ نوكيف «سبايلا ءاوهلا يف نوكت ءارفصلا

 ّلقأ اهنكل رثكأ بطرلا ءاوهلا يف تايّمحلاو ؛بطرلا ردكلا ءاوهلا نم نوكتف ةيئابولا امأو
 عرسأو .ةدح رثكأو ًاثودح ّلقأ نوكتف ءرطملا ليلقلا سبايلا فيصلا يف امأ «ةدم لوطأو ةدح

 ضوحو ابوروأ بونج يلصألا هنطوم «تاينرقلا ةليصف نم يّبَح يونس «يبشع يعارز تابن :صُمجلا 01١
 780 ىلع يوتحي .ىطسولا اكريمأ قطانم نم ريثك يف ًاماه «ًايئاذغ# ًاتابن ربتعي . طسوتملا ضيبألا رحبلا
 نيعم .خملاو باصعألل طّشنم ءنّمسم ءىصحلل تتفم «لوبلل ردم .مارغ ٠٠١ لك يف ةيرارح ةدحو
 «باشعألاو تاتابنلا صئاصخ ؟لكأن اذام .ةيلوبلا يراجملل رّهطم ءوقم «ناديدلل دراط ء.مضهلا ىلع
 .19817 «توريب «ةفرعملا راد ءيوانضلا نيمأ دمحم

 .هجوضن لبق لكؤيو ىلقُي وأ قلسُي امدنع ضيبلا وهو تشربمينلا (؟)
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 كلفلا تائيه نم تائيه تارّيغتلا هذه عيمج أدبمو «هعبط ظفح ام لوصفلا لضفأو اضف

 لب «ةنيب ىلإ بوسنم ريغ ًائيش هيف اوعّدي نأ موقل ناك نإو «ههجوب نحن رعشن ال ًاباجيإ هبجوت
 تبجوأ اذإو «ةيضرأ لاوحأ بيرقلاو ةيئامس لاكشأ كلذل ديعبلا لوألا ببسلا نأ ملعت نأ بجي

 هيف اهّنبيو ءهيلإ ةنخدأو ةرخبأ عفري ءاوهلل ًاديدش ًابيطرت ةلعفنملا ىوقلاو ةيئامسلا ةلاعفلا ىوقلا
 جازم دسفأف .(81ءعودج) بلقلا ىلع المح ةلزنملا هذهب ءاوهلا راصو «ةميعض ةرارحب اهبمعيو

 ةرارح تندحو «(840151115) ةيبوطر نم هيوحيام نمعو هيف يذلا (طوعانمت2) حورلا (1 ءمممءد)

 نم ًاقلخ تمعو «ةيئابو ىّمح تناكف ندبلا يف اهليبس نم ت رشتناو عبطلا نع ةجراخ (51680)
 لعفنملا نكي ملو « لصح اذإ هدحو لعافلا ناك ذإ دادعتسا ةيصاخ مهسفنأ يف ًاضيأ مهل ن مانلا

 نوكت نأ «لاعفتالا نم هبف نحن اهل (80019) نادبألا دادعتساو «لاعفناو لعف ثدحي مل ادهم

 لثم «هنم ةلعفنم ًاضيأ ةفيعضلا نادبألاو كلذ نم لعفنت داكت ال ةيقنلا نإف «ةئيدر ًاطالخأ ةئلتمم

 .مامحتسالا ةريثكلا ةبطرلا لبسلا ةعساولا نادبألاو عامجلا ترثكأ يتلا

 : تامالعلا

 «ةفارح اهنم رعشتسي كوم تكلا: ىف نطأنلا 1: ركام ىرنالقلا ةندانع ركن: كحل لح

 ةدشو :ًاريثك نتنيو ءًاريثك قيضيو «هرتاوتو هولعو سفنتلا مظع هعم نوكيو «يوق لاعتشاو
 مل نإ «.(ةممعءاتاع) ةوهش طوقس وأ نايثغ عم نوكت دقو «(1828عان©) ناسل فوفجو .شطع

 «لملمتو ءديدش بركو (510) لاحط مظعو داؤف عجوو ؛هتكلهأ ًاربص لكألاب اهمواقب
 ددمتو لقع طالتخاو (5زنمعمم#«) يشغلا ىلع ةفانإو ةوق طوقسو « سباي (00085) لاعس ناك امبرو

 رثب اهعم ضرع امبرو ءروتفو (8003) ندب ءاخ رتساو رهس هب نوكيو «فيسارشلا نودام

 نوكيو حورفو عالق ثدحيو .نوطبلا حرس وهلا عيرس ناك امبرو ماو سا (طاتوأ11و)

 ةلاح مهب تثدح هيرو اليل رككألا ىف دكشيو ءأريغص ًارتاوتم رثكألا يف (اناو© ضبنلا

 . يعيبط ريغ اجمس انيل هزارب نوكيو هريغو رارملا فلتخيو ءءاقستسالاك

 هلوب نوكيو «بوذي ام سنج نم ءيش هيفو أنتنم ايدبز نوكي هرثكأو ًايوادوس ناك امبرو
 اقام رع نوت عيون كلل 3 قاف ما تصلا انا و هنا دويعلا ايقكر اهنا كو وا ووسا اكرم نان

 دربو «(8539م60م6©) يشغلا ىلإ رمألا لوؤيو اهتوقب ةروكذملا ضارعألا عم ئدتبت ىمحلا هذهو

 (8مالعرستع ةيئابولا تايمحلا هذه نم نوكي دقو «زازكلاو حْنشتلاو سغرثيلو (8: عامنا 65) فارطألا

 (2ان156©) ضبنلا ريغتب الو (11680 ةرارح ريثكب .بيرغلا ساجلا الو «ليلعلا اهيف رعشي ال ام 16؟6)

 ندا مرتك انو: ءاهرمأ يف ءابطألا شهدت ةعرسب ةكلهم نوكت اهنإف كلذ عمو «رّيغت ريثك «ءاملاو

 . ([1622) بلقلا يف تمكحتسا دق نوكت (56م819) ةنوفعلا نإف تومي نيلّوألا نمو ءالؤه نم هسفن

 ظ : ءابولا تامالع

 '''هوجرلا رثكي نأ بابسألا ىرجم يرجت يتلا ءايشألا نم ءابولا ىلع لدي امم

 .[مجر :ةدام «برعلا ناسل] .نيطايشلا اهب ىمرت يتلا موجنلا :موجرلا )١(
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 ترك اذا #يسلا ناززنإ :تالاحلا كاوولا_ ردع طناف لولا فز كيرخلا لئاوأ ىف" نيينتلاو
 ا ولا ا رش رايك اقل ل اكل ل ةاعل ريردحلا
 . دساف ءاتشلا (1650256) جازم نأ ملعاف رطمي ال ًاسباي أربغم هتدجوو

 اذإ مث ,(0014) درب عم عيبرلا يف رطملا ةلق هيلع لديف ءيدرلا ثيبخلا يفيصلا ءابولا امآو
 (©018) درب ثدحي مث .هقوف امف ًاعوبسأ هدعب وفصت مث مايأ ءاوهلا ردكتو رثكت بونجلا تيأر
 (8منلعسن# ءابولا تايّمح عقوتف ءابولا ءاج دقف «ةرارحو (2:61كن[إ) ةرودكو ةمغو راهن دمو ليل

 . هوحنو (8507-50811) ي ردجلاو ؟8967)

 رّيغم (1نطغل17) ةرودكلا ديدش ناكو (151680 ةرارحلا ديدش فيصلا نكي مل اذإ كلذكو

 تيأر اذإ كلذكو «ءابو ةمالع وهف كزاينو نارينو بهش فيرخلا يف فلس ناكو ء؛راجشألا
 اموي ردكتو «ةيفاص سمشلا علطتو ًاموي ءاوهلا وفصيو «ةريثك تارم دحاولا مويلا يف ريغتي ءاوهلا
 . ثدحي ءابو نأب مكحاف ةربغلا نم بابلج يف علطتو رخآ

 ىرتو ترثك دق عدافضلا ىرت نأ لثمف ببسلل ةنراقملا ليبس ىلع يتلا تامالعلا امأو
 تاناويحلاو رأفلا ىرت نأ كلذ ىلع لدي اممو «ترثك دق (565818) ةنوفعلا نم ةدلوتملا تارشحلا
 عبطلا يكذلا ناويحلا ىرتو «'" ةردمسم ةردس ضرألا رهاظ ىلإ برهت ضرألا رعق نكست يتلا
 . هضيب كرت امبرو هنع رفاسيو ءهّشع نم برهي هوحنو قلقللا لثم

 : (2مزلعرصنع 66/67) ةيئابولا ىمحلا تاحلاعم يف

 ىلإ اهيف ردابت نأ بجيو «(0:48062) لاهسإلاو دصفلاب كلذو « فيفجتلا مهجالع ةلمج

 ىرخأ اطالخأ تناك نإو ءاودصف ةيومد ةبلاغلا ةداملا تناك نإف «(573611810) غارفتسالا

 . اهتيوهأ حلصتو مهتويب دّربت نأ بجيو .اوغرفتسا

 خلاخللاو .ةدرابلا رجشلا فارطأو .ةدرابلا نيحايرلاو هكاوملاب فحي نأبف مهتويب ديربت امأ
 هتيب شريو «لدنصلاو درولا ءامو روفاكلا نمو «ةحئارلا ةدرابلا هكاوفلا نم ةذختملا تاخوضنلاو
 رفولينلاو «فالخلاو درولا ءامب ًاصوصخو أرارم موي لك

 هركذنسف ءاوهلا حالصإ امأو ءدوجأ يهف ءاملل تاخاضنو تاشاشر:تيبلا ئف: ناك نإو
 هيف فيد درو هل ءامو «ةدرابلا بوبرلاو .روفاكلا صارقأ مهيف لمعتسيو

 عباتتملا ليلقلا انمأ و: + ادع عفان ةعفد ريثكلا درابلا ءاملاو ءاضيأ ءاملاب لخلاو « بيط ضماح. لصم

 ( 18 عمنا ع5) فارطألا دّروبتو . فيسارشلا دذمتت نأ نإ رمألا ىدامت نإف (81620) ةرارح جيه امبرف

 لامعتسا نم دب الف «لزنيو عفتري هيلع امو (05650 ردصلا ىرتو .طالتخالاو رهسلا لوطيو

 رثكأ نإف ءلكألا ىلع اوربجأ (هموءانا© ةوهشلا تطقس اذإو «جراخ ىلإ ةرارحلل بذاجلا راثدلا
 نأ بجيو «ءاذغلا ىلع مهرابجإ نم دب الف «شيعيو لبقي ًارسق لكأيو كلذ ىلع عجشتي نم

 :[ كهف : ةدام ء«برعلا ناخلز . يراردلاب ةفورعملا ةعبسلا موجنلا : بهشلا 2غ(

 .راهنلاو ليللا ىوتسا اذإ سمشلا عضوم نم بهت ءيوتسملا اهبهمو حير :ابصلا (5)
 .اهودع ىف ةعيرس :ةردمسم ةردس رف
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 ةئيدر ًاضيأ نوكت مهتيذغأ نإف ءرادقملا ةليلق نوكتو «تاففجملاو ضماوحلا نم مهتيذغأ نوكت

 دقف ءاوهلا حالصإ امأو «(10 8ل1) ءالتمالا ثيح نم ًاضيأ ٌرضتو ةءادرلا ثيح نم اهترثك ٌرضتف

 ءاحصألا بسحب يذلا امأ . ىضرملاو ءاحصألا بسحب هضعبو ءءاحصألا بسحب هضعب نوكي

 .ماخلا دوعلا حلصيف ناك ءيش يأب هتنوفع عنمتو بّيطيو .ءاوهلا ففجي نأ هيف ضرغلا نوكيف

 لفنرقلا كلعو تيتلحلاو «ءسوردنسلاو ةعيملاو ولحلا طسقلاو «ءكسملاو ردنكلاو ربنعلاو

 راغلاو «ةنشألاو رعرعلاو ورسلاو كسلاو نارفعزلاو لسعلاو نذاللاو ؛ مطبلا كلعو ىكطصملاو

 تابكرم هذه نم ذختي دقو «نوراسألاو ّرملا زوللاو كباباشلاو جولاو «لهبألاو رخذألاو دعسلاو

 ريخبتلاف ىضرملاو نيمومحملا اضيأو ءاحصألا بسحب امأو .تيتلحلاو لخلاب تيبلا شريو
 ءافرطلاو جاسلاو سونبألاو لجرفسلاو حافتلاو سآلاو نامرلا روشقو روفاكلاو لدنصلاب

 . كلذب ريخبتلا رركي نأ بجيو «سابيرلاو

 : ءايولا نم رّرحتلا يف
 لك نم فيفجتلا ىلإ هريبدت لاميو ةيلضفلا (840ذ:6د:©) تابوطرلا ندبلا نع جرخي نأ بجي

 ىلع رباصي الو ةبرشألا الو ماّمحلا الو لمعتسي ال نأ بجيف ةضايرلا الإ ءاذغلا ةلق نمو ءهجو

 يذلا محللا نكيلو .هنم للقيو تاضومحلا ىلإ ءاذغلا لاميو هانركذ امب ءاوهلا حلصيو ء« شطعلا

 ريغو ؛لخلاب ذختملا صوصملاو صيّرقلاو مالهلا نم لوانتيو تاضومحلا يف ًاخوبطم لمعتسي

 ربكلا اهوضكو ةفئانلا تاللخملاو نامرلا 0 ءامو مرصحلا ءامو قامسلا نم لخلا

 قايرتلا لامعتسا هنع صلخي اممو «(56مو15) ةنوفعلا مهنع :ع عنميو مهعفني امم تيتلحلاو للخملا

 لمعتسي ّرملاو نارفعزلاو ربصلا نم ذختملا ءاودلاو باوصلا ريبدتلا رئاس عم هلبق سوطيدورثملاو

 . عفان هنإف مهرد نم ًابيرق موي لك هنم

 يردجلا يف : لصف

 يتلا تانايلغلا سنج نم ام (56موزو) ةنوفع ليبس ىلع نايلغ (81009) مدلا يف ثدحي دق

 هببس نوكي ام كلذ نمف «ضعب نع اهضعب اهئازجأ زّيمت ىلإ اهب ريصت اضورع تاراصعلل ضرعت

 تقو يف ناك يذلا يثمطلا هئاذغ اياقب نم هطلاخي ام هنع ضفنيل (81009) مدلا يلغي يعيبطلاك أرمأ

 لصحي نأ ىلإ هروثت ؛تو هماوق فخست يتلا ةئيدرلاو ةركعلا ةيذغألا نم كلذ دعب هيف دلوت وأ «لمحلا

 يا ا ا ءرهظأو لوألا نم ىوقأ مّوقتم رهوج هل

ادراو أرمأ ةييس كوكب د كالا نيو يضرأللا لقنلار ةباوهلا ةوغرلا دنع يقفن دو هرعوجللا
 نم ً

 ريغت دنع ضرعي ام لثم '”شيشنو نايلغ ثدح مث ءاطلخ > مدلاب طالخألا طلخي ًارّوثم جراخ

 (ةسهلا-مه») يردجلا نإف ماظنلاو تايفيكلا نم اهل بجاولا نع «عيبرلا اصوصخو .لوصفلا

 . اهبوبه رثك اذإ '"”بئانجلا بيقع يف رثكتو ةدفاولا ()156ة565) ضارمألا ةلمج نم ةبصحلاو

 )١( َيِلغ اذإ ءاملا توص :شيشن .
 ناسل] .لامشلا لباقت يتلا حيرلا يه ليقو تقو لك يف بهت ةراح حاير يهو بونجلا عمج :بئانج (؟)

 .[بنجلا :ةدام «برعلا
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 ء.ةصاخ (0هزةدن#) ةبوطرلا ردكلاو «بطرلا راحلا وه ''”يردجلل ّدعتسملا ندبلاو
 ًاعيرس (5211-م0») يردجلا يف عقوت ةيذغأ ةيذغألا نمو ءدصفلاب (81000) مدلا جارخإ ليلقلاو

 ؛نابلألا لثم ةنخسم ةيذغأو (01«01كمعو) ةيودأ اهيلع لمعتساو ةداتعم نكت مل اذإ اصوصخو

 ةيودأ وأ ءًاريثك نارك برش مث اهدتعي مل نم اهنم رثكتسا اذإ كامرلاو حاقللا نابلأ اصوصخو

 . (0856و) نارحبلا نم برض (5:0311-م0») يردجلا ناكو ةراح (381601هه65)

 ل «نابشلل مث نايبصلل ضرعي (5:311-م0») يردجلا ضرعي ام رثكأو

 (8003) نادبألا يف هضورعو ١ (84هزواذنكع) ةبوطرلاو ٌرحلا ةديدش نادلب يفو ةيوق بابسأل الإ

 يف هضورع نم رثكأ عيبرلا يف هضورعو ,ةسيايلا (8091) نادبألا يف هضورع نم رثكأ ةبطرلا

 فيرخلا كلذ ناكو «ءسباي راح فيص همّدقت اذإ اصوصخو فيرخلا رخآ يف عيبرلا دعبو «ءاتشلا
 ىلي اميفو هدحو (515) دلجلا ىف ضرعي امنإ سبل (5211-م0») يردجلاو ءاضيأ اينان راع
 م .ةنطابلاو ةرهاظلا ادب ةهباشتملا (0:عهه) ءاضعألا عيمج يف ضرعي لب .ءرهاظلا

 ءايشأ رهظت مث 0 دوا (50211-م0:) يردجلا رهظ اذإو . (2لعصبع) باصعألاو بجحلا

 مث «ناولألا ةفلتخم ةشيركشخ ريصت مث حّرقتت مث ةدم ئلتمتو جرخت مث «ةيسرواج ربإلا سوؤرك
 . طقست

 عمجت (4 ةطوهءوو) ةليبد ىلإو ارشامو ينومغلف ىلإ (ةمص211-م0») يردجلا لقتنا امبرو

 ةيدامر ةفلتخم ناولأ ىلع جرخ امير هنكلو ينومغلفلا نول هلو رهظي رهظي ام رثكأو «ةدملا
 رمحأ هنمو رفصأ هنمو «ضييبأ هنمف ناولأو فانصأ هل (55031-م0») يردجلا نإف ءدوسو ةيجسفنبو
 ىلإ اليم دادزا ام لكو َناّيِدَر يجسفنبلاو رضخألاو .داوسلا ىلإ هنمو «يجسفنب هنمو رضخأ هنمو
 ليلق ناك اذإ ًاصوصخو هدوجأ ضيبألاو ءّرشلا نع ليمأ وهف هنع لام ام لكو أدرأ وهف ءداوسلا
 يضقنت (616*1) ىمحلا ىرت (17606:) ىمحلا فيعض بركلا ليلق جورخلا لهس مجحلا ريثك ددعلا

 رابكلا ضيبلا اذه دعبو ءهنم برقي امو «ثلاثلا يف هزورب لوأ نوكيو .هجورخو هروهظ عم :
 ةريبك ةعقرب طيحت ىتح ضعبب اهضعب لصتي يتاوللا نإف ءلاصتا ريغ نم ةبراقتملا ددعلا ةريثكلا
 يف نوكت يتلا رابكلا ةفعاضملا كلذكو «ةئيدر يهف «ةريدتسم وأ (عنط) عالضأ تاذ محللا نم

 . ىرخأ ةيردج اهنم ةدحاولا فوج

 رمألا ءادتبا يف تمهوأ نإو اهنإف ءجورخلا ةرسعلا ةبراقتملا ةبلصلا راغصلا ضيبلا امأو
 نأل .كالهلا ىلإ هب ىّدأتتو «ليلعلا لاح اهعم ءوسيو اهجضن رسعي نأ اهيلع ىشخي دقف «ةمالس
 . ةداملا ظلغ هيف ببسلا

 ةراتو ءرهظي ةراتف ءهلاح فلتخي ام ًاريثك كلهي يذلا فوخملا ءيدرلا فانصأ نمو
 ءةوق فعض نع هنم لابقإلا كفني ال يذلا جوجللا كلذكو .ًايجسفنب رهظ اذإ ًاصوصخو .نطبي
 دعب هبقعي يذلا دادوسالاو رارضخالا ناك نإف .كلهي هدادوساو (0:عو2) وضع رارضخا نع

 .رقُت هبقعيو حيقتي حفطب زّيمتت ةيدعُم ةداح ىمح :يردجلا 01(
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 يرجي امو حورق يف عقوأ امبر هنكل اكلهم نكي مل ةوقلا امهعم ديازتت لب ةوقلا طقسي ال لالبإلا
 : اهارجم

 ىمح هيلع أرطتو هقحلت مث «قباس يردج نوكي نأ نم ملسأ يردج مث ىّمح نوكت نألو

 رمألا ناك نيديج ايقب اذإ امهنإف «هتوصو هسفن رودجملا رمأ نم دقفتي نأ بجي ام رثكأو (8ة)

 «باجح مرو وأ ةوق طوقس سدحاف بوصحملا كلذكو هسفن عباتتي رودجملا تيأر اذإو

 ٌرضخت ةبصحلا وأ (58مه11-مه») يردجلاو دربي رهاظلاو حلي تركلاو دمعي نقطعلا# عنا اذإ مث

 هجورخ أطبأ ام سنج نم (52م211-مه») يردجلا نوكي نأ كلذ د «كالهلاب ليلعلا نذآ دقف

 .هروهظو

 طوقسل نوتومي دقو «قانخلا نم ًاروهظ وأ «ًاقانتخا تومي قردتجلاب تكره نهرككأو

 ةبصخحلاو (5مهلا-مم») يردجلا نم يجسفنبلا نأو اذإو «(طنةسطمء9) لاهسإلاو جحسلاب ةوقلا

 (اترتم#) لوب هبقعو (81000) مدلا (نءنه© لوب ىلإ عرسأ اذإو «ليلعلا ىلع ىشغيس هنأ ملعاف روغي

 طوقس عم يلاسعو يومد رضخأ فالتخاو ةوق طوقس كانه ناك اذإ اميس ال كلاه وهف دوسأ

 ردجي ام اريثكو امهنم ملسأ يهو «ةبصحلاو (55:211-مه») يردجلا نيب ءيش ءاقيمحلاو ءهتوق

 (50211-مه»:) يردجلا وه يصاصرلا موعلاو ؛«نيترم عافدنالل ةداملا تعمتجا اذإ نيترم ناسنإلا

 (2001) م و (5طقصا) قاسلا يف هنم رثكأ «(4ط0هددعم) نطبلاو ردصلاو هجولا ىف هرثب يذلا

 . (8>(ةءصناتعو) فارطألا لإ عفدنت ال ةظيلغ ةدام ىلع ٌلديو ءءيدر وهو

 : (ةدمهلا-مم») ي ردحلا روهظ تامالع يف

 يف عزفو (71056) فنأ كاكتحاو ءرهظ ©هةنم) عجو (50-5211») يردجلا روهظ مدقتي دق

 هجولا نول يف (8مونمءا35) ةرمحو ماع لقثو «(0©:عوص) ءاضعألا يف ديدش سخنو .مونلا

 ةحبو 2« سفن (713110178655) قيض عم (الههنصق) بؤاثتو طمت ةرثكو لاعتشاو عمدو «نيعلاو

 عجوو بركو مف فوهجو . (20«136ءطع) عادصو (81680) سأر لقثو قير ظلغو (00166© توص

 ىمح هلك كلذ عمو ؛هيلإ ليمو ءاقلتسالا دنع لجر شاعتراو ءردصلاو (0طقصصت) قلحلا ىف

 ظ . ةقيطم

 ةبصحلا يف :لصن
 امهنيب قرفلا امنإ ءلاوحألا رثكأ يف امهنيب قرف ال يوارفص يردج اهنأك ةبصحلا نأ ملعإ

 كمس اهل نوكي الو «(5115) دلجلا زواجت ال اهنأكو ءامجح رغصأ اهنأو ةيوارفص ةبصحلا نأ

 «كمسو وتن هروهظ لوأ يف هل نوكي (58:0211-مه») يردجلاو . هلئاوأ يف ًاصوصخو ءهب ذتعي

 تامالعو «(522211-مه») يردجلا نم نيعلل ايفرغت لقأو (5مدهلا-م0») يردجلا نم لقأ يهو

 بركلاو رثكأ اهيف (7130562) عوهتلا نكل «(0-52211») يردجلا روهظ تامالع نم ةبيرق اهروهظ

 ددمملا يومدلا ءالتمالل (5مه11-م0») يردجلا يف هليم نآل لقأ رهظلا عجوو «ذشأ لاعتشالاو

 دسافلا (81000) مدلا ةرثكل وه (5مده]1-مه») يردجلا دلوت نإف ءرهظلا ىلع عوضوملا قرعلل
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 يردجلاو ة ةعفد جرحت رثكألا يف ةبصحلاو :ليلفلا دسامفلا (810600) مدلا ةءادر ةدشل ةبصحلاو

 . ءيش لعب ع (522211-م0)

 روهظلاو زوربلا عيرسلا نإف «(5م311-مه») يردجلا ةمالس تامالع لثم اهتمالس تامالعو

 يسجل باوك جضنلا ع ءيطب ناك امو ؛«ءىدر يجسقنبلاو رضخألاو بلصلاو ؛ ميلس جضنلاو

 . يشغم ءيدر وهف ةعفد اضيأ باغ امو .لقان وهف ءبركلاو (5المعمم«)

 : جالعلا

 لمتحا اذإ ايفاك اجارخإ (81000) مدلا جرختف ردابت نأ (55م11-مه») يردجلا يف بجي

 ررب ادإف عبارلا لإ كلذ ةلمو 1 )10 كلل ءالتما ع ةبصحلا تناك نإ كلذكو ع” لمئارشلا

 هب (10 811) ءالتما ةدش دجت نأ الإ مهلا .دصفلاب لغتشت نأ يغبني الف (5م211-مه»:) يردجلا

 .اففخي ام رادقم دصفتف ةدام ةبلغو

 ةعفنم عفن فنألا (17عءووع]) فرع دصف نإو ء«دصفلا (0805) هلعلا هذه يف لمعتسي ام قفوأو

 ليسا ناكو ؛(50211-م0ه) يردجلا ةلئاغ نع ةيلاعلا ىحاونلا ىمحو (213ءمم:طنصن2) فاعرلا

 فاخي دق كلذكو «فرط داسف فيخ مامتلاب ًاضيأ دصفي ملف دصفلا بجو اذإو «نايبصلا ىلع
 .ادج هتيفطت مادت نم ىلع هلثم

 ظيلغتو «ةعيبطلل لقع ريغ نم ةيفطتو «عدر عم ةيوقت هيف امب الوأ امهيف ىَّذْغي نأ بجيو
 ديدش ريغ (1.23:31100) نييلت هيف امو « ةجابذيفسأو ةيسدعلاو ةيعلطلاو يدنهلا رمتلاب ةيبانعلا لثم مدلل

 نأ بجي لب «يقرلا خيطبلاو ةيعرقلاو «هقفاوي امو يدنهلا رمتلا هذه عم نوكي نأ بجي كلذلو

 هيلع ديز هب بجي مل نإو «يدنهلا رمتلا هب نيلي ام لضفأو «لوألا يف ةنيل ةعيبطلا نوكت
 راثآ لوأ عم ىقسي نأ عفني دقو .صاجإلا عوقن وأ نيبجنرت وأ «زارتحاو قفر عم تشخريشلا

 علطلا بارشو ءروفاكلا صارقأ نم صرق عم ردكلا ّبر نم مهارد ةثالث نزو (58311-م0») يردجلا

 يردجلا ذخأو . يناثلا مويلا زواجو (0ه1056) ةلعلا تدامت اذإف .تقولا اذه لثم يف ةعفنملا ديدش

 ىلع هب لمحيو ءالخاد لضفلا سبحي امب ميظع أطخل ًاببس ديربتلا ناك امبرف رهظي (55211-00»)

 ايشغ ثدحأ امبرو ًابركو ًاقلق ثدحيو روهظلاو زوربلا نم هنكمي ال امبو ةسيئرلا (0:838) ءاضعألا
 جنايزارلا لثم ددسلا حتميو .هيلعي امب لاحلا هذه لثم يف (3ا50165) لضعلا نيعي نأ بجي لب

 ديج نيتلا ءامو نارفعزلا نم ائيش مشأ امبرو .روزبو لوصأ خيبط وأ «ةراصع ركسلا عم سفركلاو
 . هتّرضم نم صالخلا بابسأ دحأ كلذو ءرهاظلا ىلإ عفدلا ديدش نيتلا نإف «ًادج

 نمو ؛مهارد ةسمخ نزو لوسغملا ُكللا نم ذخؤي نأ ءتقولا اذه يف ًادج عفني اممو

 نأ ىلإ ءام لطر فصنب خبطي «مهارد ةثالث نزو ءاريثكلا نمو «مهارد ةعبس نزو رّشقملا سدعلا

 رفصلا تانيثلا نم ذخؤي نأ يردجلا راهظإ ىلع ةنوعملا ديدش وه اممو «ىقسيو لطز عبر ىقبي
 رزبو ءاريثكلا نمو «مهارد ةثالث كللا نمو «مهارد ةثالث رّشقملا سدعلا نمو ؛مهارد ةعبس

 . طرشملاب عضبلا وهو :طئارشلا ()
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 ىمصيو «ثلثلا نم بيرق هنم ىقبي ىتح ءام فصنو لطرب خبطي «نيمهرد نيمهرد جنايزارلا
 هبرقي داوعب .ناقفخلا عنميو (8163:) بلقلا يحاون نع (81680 ةرارحلا عفديف هنم ىقسيو

 . ةتبلا نهد تقولا اذه يف

 دع انكر موا .ءاتشلا يف ًاصوصخو درابلا ءاوهلا نم دعبيو رّثدي نأ بجيو

  ءاملا برش ةرثكو ءءارو ىلإ داوملا دريو «(©0:9) ماسعلا كسي ((014) ةوبلا ا لا

 زربي ام هفرصو هدادرتسال ائيدر دصفلا ناك امبرو هل ًادج ءيدر شيخلا لوخدو جلشلاب دّربملا

 0 ناك وأ «يشغلاك نيخستلاو ريئدتلا نم ضرع اذإو ,ةثالثو نيموي دعب قوتيلف

 اوي" 'ليففلاو ؟'*ريفاكلا ةفففاربولا عزفلاو ةصاخ قوشنملا ءاوهلا ديربت نم دب الف (815005)

 يارس ا .لعف ًاليلق درابلا ءاوهلل وأ شيخلل ندبلا فشك نم دب نكي مل

 «ةلعتشم (81680) ةرارحلا دجت لب ةفخ هعم دجت ال جورخلا ىلإ هتردابمو ديربتلا كرتب وأ نيخستلاب

 .نيحيسلاو ةلايإق ةاؤسلا ىلإ ناسللاو

 نإف «(4ط0ه:265) نطبلا ديمضت ةبصحلاو (550311-م0») يردجلا باحصأ بنتجي نأ بجيو

 مد لوبو ءيدر (52062::1013) لاهسإ ضرعي نأو «ناكملا ىلع سفنلا قيضي نأ نيرطخ كلذ يف

 ديدجتب تاقلس قولسملا سدعلا وه امك سدعلا لدب معطيو «ةعيبطلا ظفحت نأ بجي هرخآ يفو
 وأ قاّمسلاو نامرلا ءامب ضّمحملا سدعلا «يدنهلا رمتلاب ضّمحملا سدعلا لدبو ؛ءاملا

 نايلغلا نع هايإ ةعناملا «هل ةدّربملا مدلل ةظلغملا 04601 هعو) ةيودألا امأف «هوحن وأ مرصحلا

 ةصاخ ردكلا بارشو ةدرابلا هكاوفلا هايمو ء,مرصحلاو سابيرلا بر لثمف «لوألا يف اهب رومأملا
 نيذابارقلا يف اهانركذ ةريثك خسن ردكلا بارشلو «**”رامجلاو هسفن علطلاو "”علطلا بارشو

 قاروألا نولو قرزملا ضيبألا اهفلقب زاتمت ةيراغلا ةليصفلا نم «؛ةرضخلا ةميدتسم ةريبك ةرجش يه :روفاكلا )١(

 مدختست .ينوميللا روفاكلا هعاونأ مهأ نم .ايلارتسأ يلصألا اهنطوم ةماه ةبيط ةرجش يهو . قرزملا ةريغصلا

 روفاكلا تيز امأ . مضهلا رسع ةلازإ ىلع دعاسي روفاكلا عوقنمو .وبرلا تالاحل رئاجسك روفاكلا قاروأ

 باشعألاب يوادتلا .ازنولفنإلاو ماكزلا تالاح يف ديفم رهطم وهو «ةرّهطملا هصاوخل ةيودألا يف مدختسيف >

 ١48١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءاثيدحو ًاميدق تاتابنلاو

 ا .بلقلل ٌوَقم ةحئارلا يوق تباث تيز اهنم رطقي ءةيرطع ةحئار تاذ هباشخأ رجش :لدنصلا (؟)

 ناك .زوجلا قروك قيقد معان هقروو ءءارضخلا ةبحلا ديقانع يف أرمت لمحيو ءطبس هنأ الإ زوجلا
 ءام عمو ءاناهد ةثللا تاباهتلاو ءمفلا روثب جالعلو «ناليسلا جالع يف ارهطم ميدقلا بطلا يف لمعتسي

 .ريثك لصم وهو .ماخلا ربنعلا هب لحي «ةراطعلا يف لمعتسي لدنصلا تيز .ًابارش سرقنلا نيكستل ةلجرلا

 تاهبنملا نم ريثك لثم «مسجلا رضي هلامعتسا راركت .ديدش يتقو يسنج هّبنم ةيرطعلا تويزلا نم
 راد «نيدلا سمش دمحأ «ًاثيدحو ًاميدق تاتابنلاو باشعألاب يوادتلا . ءابطألا هب حصني ال كلذل «ةيتقولا

 1484١. «ةيناثلا ةعبطلا «توريب ءةيملعلا بتكلا

 لبحلا ىلع نيعيو «هابلا نم عفني وهف دئاوف نع ًاميدق ءابطألا ملكت .هروهظ لوأ هترمث نم ودبي ام :رمتلا علط (6)
 باشعألاب يوادتلا . ةيومدلا تاريعشلل ٌوقمو «يلخادلا فزنلا عنمي هنأ تبث ثيدحلا بطلا يفو .ةغلاب ةناعإ

 19١. «توريب «ةيناثلا ةعبطلا «ةيملعلا بتكلا راد «نيدلا سمش دمحأ ءاثيدحو ًاميدق تاتابنلاو

 . لخنلا بلقو ءلخنلا محسش وه :رامجلا 62
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 .ًادج ةديدش هتوقو «ضمحملا بئارلا ءامب ذخنت يتلا يهو ةيوق ةبيجع ةخسن انهه ركذن نحنو

 : هتخسنو

 قد وأ هتراشن ذخأو ء«رشنو ردكلا ذخأ رضحي مل نإف «ناءزج ردكلا ّبر نم ذخؤي

 مث ًامايأ فرصلا مرصحلا ءام يف وأ ءرطقملا لخلا يف لدنص هفصن عم فيدأو .هقوقدم ذخأو

 ّلخلا ناك املكو ةراصعلا نم ذخؤيو رصعي مث «ىّرهتي ىتح لوط عم قفرلاب ًاخبط اهيف خبط
 امإ غودلا ةينبج نم عوزنملا ضيخملا غودلا ءام ذخؤي مث .دوجأ وهف رثكأ 00 ءام وأ

 حور وعلا حدد اعلا رح ىح «نبجلا ءام خبطك خبطي و أ غلاب قيورتب

 قيقد نمو هنم عاقفلا داختا ددجي مث قّوري مث ,عاّمفلا كلذ ضمحيو عاّمف بئارلا ءام نمو

 ىرثمكلا ءام نم ذخؤيو ءءازجأ ةسمخ هنم ذخؤيف ءدوجأ ناك رّرك املكو ءضّمحيو ريعشلا

 ريثكلا ضماحلا حافتلا ءامو «ضماحلا نامرلا ءامو ءاملا ريثكلا ضماحلا لجرفسلا ءامو ينيصلا
 سدنكلا ءامو روصعملا علطلا ءامو ضماحلا صاجإلا ءامو وميللا ءامو رورعزلا ءامو «ءاملا

 ةراصعو ضماحلا ّجفلا شمشملا ءامو جضنلا مامت جضني مل يذلا يماشلا توتلا ءامو يربطلا

 رفولينلا ةراصعو يسرافلا درولا ةراصعو مركلا جيلاسع ةراصعو سابيرلا ةراصعو مرصحلا

 ضاّمح ةراصع نمو جرتألا ضاّمح ةراصع نمو ءءزج ثلث دحاو لك نم «جسفنبلا ةراصعو

 بطرلا شاخشخلا قروو ٌسخلاو ةربزكلا ةراصع نمو ءءزج يثلث دحاو لك نم «جنرانلا

 حافتلا قروو فالخلا قرو ةراصع نم «ءزج عبر دحاو لك نم ؛ءاقمحلا ةلقبلاو ابدنهلاو

 ءزج «عبر دحاو لك نم .؛يعارلا اصع قروو درولا قروو رورعزلا قروو ىرثمكلا قروو

 سبيراب ربمألا ةراصع نمو «سبايلا رفولينلا نمو سبايلا درولا نمو سيتلا ةيحل ةراصع نمو

 رشع فصن دحاو لك نم «درولاو رفولينلاو رانلجلاو سخلا رزبو ابدنهلا رزب نمو سبايلا
 تففضن تبطرلا نسراب ربمألا ةراصع نمو «ءزج سدس «.بطرلا عانعنلا ةراصع نم «ءزج

 ةعبرأ سدعلا نم اهيف ىقلُيو رانلا ىلع بكرتو تاراصعلاو (84641ه9565) ةيودألا عمجت ٠

 .ءازجأ ةثالث نامرلا ّبح نمو ءءازجأ ةثالث قاّمسلا نمو «ناءزج رشقملا ريعشلا نمو «ءازجأ

 ذخؤيو ىفصيو ةوقب سرميو دربي ىتح كرتي مث «فصنلا ىقبي ىتح رانلا ىلع عيمجلا خبطيو
 وأ ةعرق لصأ ىلع ٌرذيو روفاكلا قحسيف «لاقثم نزو مهرد ةئامثالث نزو لكل روفاكلا نم

 نا عضوي ل ءةوقلا ديدش ءيشب هسأر ٌمصُي مث «قفرلاب (04601ه56و) ءاودلا هيلع تصيو ةنينق

 الئل اهسأر دشيو ا يرتب ربو نك سخير حري رت يلعب جاكي انا ملقا تح رمججلا

 . مهارد ةرشع ىلإ هنم ةبرشلاو ريطيو روفاكلا عيضي

 دعسلاو لفلفلاو نوسينألاو جايزالا زبد ليبجنزلاو لبتسلا نم هيف لعجي نم سانلا نمو

 حضنلا هيف رهظو « عباسلا زواجو مامتلاب (5ةدصق11-م02) يردجلا جرخ اذإو «ىري ام ردق ىلع ءازجأ

 دب الف حيلمتلا امأو «ةنطقب (84هذةااد؟©) ةبوطرلا ذخؤتو بهذ نم ربإب قفرلاب ْأَقْمُي نأ باوصلا نمف
 لب عجوي كلذ نإف «ةملؤملا رابكلا نم بيرق نع هتأقف امم حلملا دعبف حّلمت نأ تدرأ اذإو ءهنم

 )١( ةيباخلاب هيبش ءاعو :ةقوتسب .
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 هير ارا يحلل امل رو علمت رراوجلوت يونا ل اا دع ايمو هاوس ع
 نم ةوق هيف حلم ءامب كلذو عصي نأ دعب هنم دب هرم عبلملاو ديدن افععوبو اهون فدحأ

  «سدعلاو ءافرطلاو درولا هيف خبط ءام ناك نإو دوجأ وهف «درولا ءام ءاملا كلذ ناك نإو نارفعز

 ففجيو حضني حيلمتلا نإف «لدنصو روفاك ًاضيأ هيف لعج نإ ًاصوصخو «ةياغ وهف حلم مث

 «ءافرطلا نم دوقولا لصاوت نأ بجي ءاتشلا يفو ءادج عفان ءافرطلاب نيخدتلاو .ةعرسب طقسيو

 نمو «هقروو مالا نيخدتلا نم دب الف (84هذؤهد:©) ةبوطرلا ديدش (550311-م0) يردجلا ناك اذإو

 قيقد ىلع رودجملا موني نأ .هفيفجتب مامتهالاو (55ج50-211») يردجلا جضن دنع ديجلا ريبذتلا

  قروو «ةوقلا اهيف ذفنت ةفيخس ةبرضم وشح هلعجي نأ هقفوأو ًالقابلاو ريعشلاو سرواجلاو زرألا
 يردجلا ذخأ اذإو .فافجلا عنمي هنأل ًاضيأ تقولا اذه يف ءيدر نهدلاو ءكلذ يف ديج سوسلا
 اذإو «نارفعزلا نم .ةوق عم ةروكذملا ةقدألاك هيلع ةنيعملاب ىلطي نأ بجيف فجي (5ج211-مه»)

 نم ءيشب ًاطولخم ًاصوصخو ضيبألا مهرملا مهعفن (5:081-م0) يردجلا نم نم حورق تضرع

 ةوختتا وأ فالخلا رجش (0)765566 قورع ةكاكح وأ درولا ءامب بصقلا لصأ ةكاكحو روفاكلا

 عفن ةشيركشخ (00:0 فنآلا يف تناك اذإو «جنسادرملاو جاذيفسألا رثن عفن امبرو .رورعزلا

 نهدلا لامعتساو ءاميلقالاو جاذيفسألا ةوق عم صلاخلا درولا نهدب ذختملا (61:019) يطوريقلا

 ةدام هنألف حّرقتلا دنع امإو «ةعرسب طقسي اميف فافجلا دنع امإ ديج حّرقتلا دنعو فافجلا دعب
 . (68م211-مم») يردجلا حورقلا ديج رمحألا مهرملاو مهارملا

 يردجللا (هنةمع4) ةفآ نع يل و (0:عمم) ءاضعألا ةاعارم يف :لصف

 ش ةبصحلا وق (ذسقلا-مم»)

 (مطهصنم») قلحلا ىه (ةم2211-م0) ي ردجلا (215هءلعم) ةفاآ ىف وت نأ بجي كلا ءاضعألا

 امأف . حّرقتت يتلا يه (0:عدم) ءاضعألا هذه نإف ءءاعمألاو ةئرلاو (0[ةوة1 55 ميشايخلاو نيعلاو

 هيف ضرع امبرف (5طةم5») قلحلا امأو . ضايب اهيلع تضرع امبرو «تبهذ امبرف (8536) نيعلا

 كانه ةلكأ ىلإ ىدأ امبرو 386053(«2) ءيرملا يف علبلا عنمي ام حورقلا نم ضرع امبرو قانخ
 . ميسنلا يرسم دم حورق اهيف ضرع امبرف (1]21353 10559) ميشايخلا امأو . ةلاّتق

 ةيصخلا و (55211-م0») يي ردجلا (©ا5ؤ6د15) روثب نم اهيف ضرع امبرف (ةردهو) ةئرلا اهأ و

 ءاعمألا امآو د تحرق اذإ (00هدوانمأ100) لسلا يف تيكن را امير: كردش سفن (113150199/1655) ٌقيض

 (5ز6) نيعلا لحكت نأ هدوجأف (0)8) نيعلا ظفح امأو .هيفالت رسعي جحس اهيف ضرع امبرف
 .هدحو ًاضيأ يرملاو موي لوأ يف ًاصوصخو روفاكو قاّمس هيف لعج دقو ةربزكلا ءامو يرملاب

 نامرلا محش ةراصعو «روفاك هيف لوعجم قاّمسلا ءامو ةربزكلا ءامب ىبرم لحكب لخكت كلذكو
 لاحتكالا نأ ركذنف «قفوأ روفاكلاو درولا ءامب لحكلاف ءرهظ اذإ امأو «لوألا ىف ًاضيأ ةديج
 يردجلا دعب اندالب ىف ءاسنلا هلمعتست امم قتسفلا نهدو . كلذ ىف ادج ديج ضييألا طفنلاب

 (81:©) نيعلا حلصي دو تناك نإ ةمامغ علقيف (5326) نيعلا يف (طنو هم ةفأ ث ودحو (5211-م0:)

 نامرلا ّصم لثمبف قلحلاو مفلا ظفح امأو .(©ادةااناه5) رثبلا روهظ دنع ديج ضيبألا فايشلاو
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 ًاعجو يكشي ذخأ اذإ ًاصوصخ هبرب ةرغرغلاو يماشلا توتلا ّصمو «ءادتبالا يف هبح غضمو

 .ءيش دعب أئيش هّبُر قعلي نأ بجي ٍذئتيحو ءامهيف
 «لخلاو مرصحلا برو لدنصلاو اثيماملا نم ةيلطأبف (21ةكدل ؛ه555) ميشايخلا امأو

 نيل سدعلا نم قوعلك هل سيلف (آدده) ةئرلا ظفح امأو .ةعفنملا ديدش هدحو لخلا قاشنتساو
 اذإو ضباوقلاب وهو «ءادتبالا دعب ظفحي نأ بجي ام رثكأف ءاعمألا ظفح امأو . شاخشخلا رزب عم
 رزب صارقأو سابيرلا بر يف ريشابطلا صارقأب جلوع (0هد5©) ةلعلا رخآ يف قالطتسالا أدب

 . ضامحلا

 (ةسقلل-مه») ي ردحلا راثآ علق يف 37 : لصف

 نا قرأ وه امرك ألان .ةنيزلا يف انمالك دنع ىرخأ ةرم ًاضيأ هيف ملكتتس اذه
 ةكاكح «ءالقابلا قيقد .ففمجملا بصقلا لوصأ (ةسهال-مم») يردجلا راك علقي امم «ةبسائم

 زرألا «ةففجملا هروشقو خيطبلا رزب «تورزنعلا ,بصقلا لوصأ ةكاكح .فالخلا بشخ
 ءاشنلا «دزربطلا ركسلا «جنسادرملا «لخلختملا نيطلا «ضيبلا ضايب ءريعشلا ءام ؛لوسغملا
 نهدب رامحلا محش «قتسفلا نهد ,نسوسلا نهد :ناهدألا نمو ءّرملا زوللا ءولحلا زوللا
 ,ىوقأ وه اممو «ةياغ هنإف ىّوسي يذلا لمحلا فلظ يف نوكي يذلا ءاملا ,ههبشي امو ءدرولا
 ماسلا «ةقرحملا ماظعلا «قروبلا نوباصلا ءردنكلا ,ىشألا .طسقلا «لفلفلا ةراجح ءرحبلا دبز
 . سمرتلا «دنوارزلا .ففجملا لجفلا قيقد «لجفلا رزب «ةيلابلا

 ةرفص «بّيطلا بارشلا ءصّمحلا ءولحلا نامرلا :هنولل ةنّسحملا ةديجلا تاموعطملا نمو
 هبحاص ميدي نأ بجيو «ةنيمسلا جرادتلاو حيرارذلاو جابقلاو ججدلا ةقرم :فقريمفلا 8 نقلا
 ديدجلا فزخلاو قيتعلا منغلا رعبو ةقرحملا ماظعلا ذخؤت :كلذل تابكرملا نمو ,مامحتسالا

 سمرتلاو نابلا بح نمو «ةرشع دحاو لك نم ءصمحلاو لوسغملا ٌزرألاو خيطبلا رزبو اشنلاو
 ذختي «نيرشع «سبايلا بصقلا لوصأ نمو «ةسمخ دحاو لك نم ؛ليوطلا دنوارزلاو طسقلاو
 لسغي (0:عد5) وضعلا هب ىلطيو القابلا ءام وأ ريعشلا ءام وأ ربانقلا ءامب وأ خيطبلا ءامب ءالط هنم

 ظ . جسفنبلا خيبطب دغلا نم
 :رخآ

 زرأ «خيطبلا رزب «سمرت ءاشن ؛«يسرافلا بصقلا لوصأ «ةيلاب ماظع «ديدج فزخ ذخؤي
 .دوسأ صّمحو سمرت ًاضيأو .ةرمغ هنم ذختي ءءاوس ءازجأ ءطسق «نابلا بح «لوسغم

 ما ر وألا (1”عابعم) تايمح يف : لصف

 سنج نم نوكت رثكألا يف اهنإو «ةرهاظلا ماروألا عبتت يتلا تايّمحلا لاح تملع دق
 اهتتوخس (1163:0 بلقلا ىلإ ىذأتت امنإ رثكألا يف ماروألا هذه تناك ذإ ؛ مويلا (1عبعم) تايمح

 بلقلا ىلإ اهتنوفع تذأت اذإ امأف «ةيداب بابسأ نع اذه رثكأو ءاهيف ام (5ءمةزو) ةنوفع نود
 نوكت امنإ اهلاثمأ رثكأو .موي ىمح سنج ريغ نم ىمحلا تراص دقف ءاهبرقل وأ اهمظعل (516ةما)

 يف سبتحتو «ةثيبخ ٌداوم اهيلإ هجتت حورق نم نوكت دقو تاءالتماو ةيندب ةقباس بابسأ نم
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 ةنوخسلا لوصو نم نوكت داكت ال اهنإف ةنطابلا ماروألا عبتت يتلا تايّمحلا امأو «ةوخرلا موحللا

 . (5ءموزو) ةنوفعلا نود (©ءو0 بلقلا ىلإ

 ضعب يف (8موزمءا25) ةرمحلا سنج نم تناك اذإ «ةنطابلا ماروألا نع تايمحلا نوكت ام ّرشو

 ةرملا ةطلاخم لئالد هيلع لدتو ؛(1دقدستسانهد) باهتلالاو شطعلاو (©ةند) عجولا ٌدتشيف ءاشحألا

 قلحلا يفو خاّمصلاو هبجحو (ة8:ةنه) غامدلا ماروأ لثم ةنطابلا ماروألا هذهو «مدلل ةريثكلا

 (8120965) ةناثملاو «ةيلكلاو دبكلاو (20650 ردصلا ىلي يذلا باجحلا ىفو ًانايحأ (مطهمود»)

 برقلا بسحب فعضلاو ةّدشلا يف اهتايّمح فلتخت دقو «كلذ هبشي امو ءاعمألاو ؛([ن؛هطنك) محرلاو ظ

 . دشأ نوكت هاّمح نإف «ةيمحللا (0:عده) ءاضعألا يف ًاضيأ اهنم ناك امو «دعبلاو (1163:1) بلقلا نم

 نإف «نييارشلا راوج يف ناك امو .فعضأ ىّمحلا تناك ءاهوحنو ةيئاشغلا يف ناك امو
 نم تايّمحلا هذه ولخت الو .فعضأ هاّمح نإف ءاهدحو ةدروألا راوج يف ناك اهو (دشأ ةامح

 بيدور ارك م يسم افشل رت تفحم اهي اؤمأز اهماروأ ىلإ ّبصنت يتلا داونلا هيشخيناؤذأ

 ام أريثك نأ ملعاو «هب قيلي رود (118520055) طلخ لكل نوكيف اهايإ ملألاو (11636) ةرارحلا بذج

 هذهو «عقي مل ءاقنلا نأ لع لدي «ىمحلا ىقبتو هريغو (21ءان,ل5إال) بنجلا تاذ يف مرولا ار

 امأو «(آن:©2 دبكلا يف ماروألا تناك اذإ ًاصوصخو ءْقُّدلا ىلإ تّدأ تلاط اذإ تايّمحلا

 . قدلا ىلإ لهمت مل تمكحتسا اذإ اهنإف «ةيباجحلا

 اهماكحأو اهتامالع يف : لصف
 تامالع :ضارعألاو تامالعلا نم فانصأ ةئثالث اهعم دجوت ةنطابلا ةيمرولا تايّمحلا

 تامالعو «ةداملا ىلع لدن ضارعأو تامالعو «ليلعلا (02ع382) وضعلا ىلع لدي ضارعأو

 ] . ليلعلا لاح ىلع لدت ضارعأو

 مرولل سخانلا عجولاو «يراشنملا (©ن16) ضبنلا لثمف تامالعلا نم لوألا فنصلا امأف

 كلذ هبشي امو ءًايناث بطرلاو ًالوأ سبايلا (20نعط) لاعسلا كلذكو .(©5650) ردصلا ىحاون ىف

 نإف ةلمجلابو «(©طع50 ردصلا يحاون يف مرو ىلع ةلادلا (1ءان,ذؤال) بنجلا تاذ ا 8

 ءاضعألا وكاس نم نخسأ نوكيو (0:828) وضعلا يف نوكَي (622:097) لقثلا وأ (مهنص) عجولا

 ماروألا بحصي ام أريثك هنإف 007 كادوا ثشتلا لثمو «ةداتعم ريغ ةنوخس ةدايز (0:عهده)

 . ةيبصعلا (0:عده) ءاضعألا يف ةراحلا

 امأو «ةيوارفص (©دد50) ةلعلا نأ 3 اًبغ ىّْمحلا دادتشا اةلالد لثمف يناثلا فنصلا امأو

 يف ةنطابلا ماروألا فلتخت دقو «هبطعب رذنت وأ هتمالسب رشبت يتلا ضارعألا يهف ليلعلا ضارعأ

 اهقورع مظعو ءاهسفنأ يف اهمظع بسحب اهراتفإو اهماودو اهتّوقو 26062 ىمحلا باجيإ

 ديدش وأ (11631) بلقلا نم بيرق وه ام ةنطابلا (0:عده) ءاضعألا نم نإف .اهئاضعأ بسحبو

 ببسب ًامئاد بجوت تسيل اهنإف ةيلكلا لثم هل ةكراشملا ليلق هنم ديعب وه ام اهنمو «هل ةكراشملا

 ةطلتخملا تايّمحلا سنج نم نوكتو ةرتفم نوكت ام ًاريثك لب ةمزالو ةيوق 076065) تايّمح اهماروأ

 . سدسلاو سمخلاو عبرلاو تبغلا تايمحو



 1 تايّمحلا يف يلك مالك : ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا

 (0ه1) لقث اهيلع لديو اهرمأ لكشيو (0ا05 ان0565102) ةريرعشفو ضفان اهعم نوكيو

  اذإو ءداتعملا نم رثكأ وضعلاب (51680 ةرارحلا صاصتخاو عجوو نطقلا ةيحانو ةيلكلا عضوم يف
 (56 ّسحلا ديدش وأ «هل ةكراشملا يوق وأ سيئرلا نم أبيرق ناك نأ (0:838) وضعلا يف عمتجا
 .جّنشتو ميظع قلق هل ضرعي هماروأل ةعباتلا تايّمحلا دادتشا عم هنإف ءايبصع ناكو ةهم53008)

 ([1ءدلهعطع) عادص ىمحلا عم هبحصي هنإف «([][6215) محرلا مرو لثم ةبيرغ ضارعأ هتعبت امبرو

 يف نوكت امك ًادج ةّدحلا ةديدشب تسيلف ماروألا هذه يف تلعتشا نإو ةرارحلاو «قنع عجوو
 ىلإ ةكرحتم الو ةيشاف ريغ (56م915) ةنوفعلا نأ هيف ببسلاو ءميظع رمأ نوكي نأ الإ ةقرحملا
 (5معءانء [ه6©) ةنوفعلا تايمح (01156©2) ضبن نطابلا مرولا (1 عب عم) تايمح يف ضبنلاو .جراخ

 (02888) وضعلا بسحب رتاوتيو عرسيو مظعي مث ,ىهتنملا دنع ضابقنالا عيرس ءادتبالا يف ريغص

 هتيبصع يف (0:888) وضعلا بسحب ةبجومو ةيراشنم نوكت مث .«.تملع ام ىلعو ةداملاو

 ام ىلع مرولا ىلإ ةداملا ناليم ببسب غبصلا ةلقو ضايبلا ىلإ اهرثكأ يف لوبلاو «هتيمحلو
 ظ 525

 : اهجالع

 جالع دعب (5(طعمتع 181767) ةداحلا تايمحلا (1ءدنصعم() جالع وه تايمحلا هذه جالع

 (1 :ءداصعلا) جالع ةاعارم عم مر ولا (1:ءداصعه جالع وه اهيف لصألا نإف ما ر وألا (1ءولسمعمأ)

 نأب ةراحلا ةجذاسلا تايّمحلا اهجالع ىف فلاخت تايّمحلا هذهو «بيطرتلاو ديربتلا نم ىممحلا
 ةرمح مرولا ناك نإو .مامحلا لوخد ىفاالو .درابلا ءاملا برش ىف تايمحلا هذه يف ةصخر ال

 ٌىحو ٌسْحخلا ةراصع لثم «هيلع جراخ نم لعفلاب ةدربملا ةدرابلا ءايشألا عضو زاج (82نونمء135)

 طلخ امبرو لدبيو ءدمجلا ىلع دربي لازي ال ضيبألا ريعشلا قيوس نم ءيش عم ءاقمحلاو ملاعلا
 .هب عفتناو زاج ًادّربم لوسغملا ٌسخلا لكأ نإو درولا نهد وأ قافنأ تيز هب

 ةبكرملا (1"عرع») تايمحلا لاوحأ ىف : لصف

 سانجأ يف ةلخاد فانصأ اهنم بكرت امبرف ءضعب عم اهضعب بكرتي دق تايمحلا
 ةقفتم فانصأ اهنم نكرتت دقو «5(2معءانع [ءا60) ةنوفعلا ىمح عم قذلا ىمح بكرت لثم «ةدعابتم

 عم ّبغلا لثم «(5مهانع 6065) ةنوفعلا تايّمح نم فانصأ بكرت لثم .بيرقلا سنجلا ىف
 اهنم بكرتت دقو ماروألا (500:) تايّمح بكرت لثمو كلا رطكب ةفورضبلا ىتحلاك ىدتللا

 رهاظ يف نابغلا ريصيف «عابرأ ةثالثو نيعبر بكرتو نيّبغ بكرت لثم ٠ «عونلا يف ةقفتم فانصأ

 تايّمح نم ثالث بكرتت دقو «ةيمغلبلا بئاون يف عابرأ ةثالثلاو «ةيمغلبلا بئاون ىلع لاحلا
 لوألا مويلا رود ىضتقم هنأل ٌدشأ ثلاثلا مويلا ةبون تناك ةبوانملا ىلع تناك نإف ءّبغلا (5676:)
 ب م ا .سماخلا كلذكو ثلاثلا مويلا ءادتباو
 لغتشي نأ بجي لب «بئاونلاب د نأ بجي ال اذه لثملو «ةيمغلبلا ةبئانلا
 ىتح رصقلا ىلإ اهبئاون عرست نأ ةصلاخ اًبغ تايّمحلا هذه تناك اذإ ضرعي اممو «ضارعألاب
 ءده دعب (© 10115 112568822) ةريرعشق .ةدواعم بيكرتلا ىلع لدت دقو الزأ اهتم فعفألا ىشالتي



 تايّمحلا يف يلك مالك : ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا 0

 وأ موي لوأ نم بيكرتلل نطفي ال نأ اهضارعأو ىتح لك لئالدب ملاعلا بيبطلا نم حبقتسي دقو
 تاءادتبا وأ تارتف نوري مهنأل ادج لكشي امم (56م5:5) ةنوفعلا عم قذلا ىمح بيكرتو يناثلا

 كانه نأ نونظيف «ةيئزج تاقوأو تناك نإ قرعلل تادواعمو ((010115 ا1256:182) ةريرعشقلاو ضفانلل

 ىتح نيكرتلا ئلاوتن دقو «ةرتفمو ةمزال نم ةبكرم وأ ةمزال طقف (5مهءانم 6) ةنوفع تايّمح

 لئالدلا ىلإ عوجرلا نم ذب ٍذئنيح نوكي الو «ءسخونوس هبشت ةهباشتم ةلصتم ةدحاو ىّمح رهظت
 هتارتف اميف ةصاخو ءاهددع ةرثك نم ميظع رمأل الإ اهلاصتا قحالتي مل ةريصق بئاونلا تناك اذإو

 ةنمزملا تيقبو امهنم دحألا علقأ «ّبغلا رطش لثم ةفلتخم (56065) تايّمح تبكرت اذإو .ةليوط

 ةيمغلبو ىرخأ ّبغ ّبغلا رطش عم بكرت امبرو «ةمزالو ةرتفم وأ نيتمزال وأ نيترتفم اتناك ةفرص
 ةيوادوس وأ ةيمغلب عم تناك نإو ءرطشلا صلخو ّبغلا تعلقأ ٌبغ عم تناك نإف ةيوادوسو

 0 ا ا ا ا لا

 «ةمزال ٌبغ عم ةرئاد ٌبغ لثم عونلا اتقفتم وأ «هاتقفتم :م وأ سنجلا اتفلتخم ةمزالو ةرتفم بكرتت

 لثع نابك تت ال نيفمزال نأ: اومغز دقو: «ناقمزال نيكرتت دق :فلذك تاترغفم بق رت دف“ هثأ انمكو

 نفمعلا لب «نفعلا هيف عقي ام فلتخي نأ نكمي مل (7ء5و56©) قورعلا لخاد تناك اذإ ةداملا نأل نيبع

 ئدتبي نفعلا نآل كلذو «يدنع ةلاحم ال بجي امم يأرلا اذه سيلو عيمجلا يف ًايشاف نوكي

 .لوألا نفعلا خيرات ىلع ريتفتلاو دادتشالا ماكحأ يرجت مث ءوشفي مث «.عضوم نم ةلاحم ال

 شيل داوملا نم ءزج يف ئدتبي ام ناطلس هل نفع قفّتي نأ دعبي الف هبسحب تاكرح هل نوكتو

 دادتشاو ريتفت خيرات هل نوكيف ًاعم عبتي نأو ئدتبي نأ هيف عمتجي لب «هريغ عبتي ام ناطلس
 امهادحإ لخدت نأ «ةلخادملاف .ةكباشمو «ةلدابمو «ةلخادم :ةثالث تايّمحلا بيكرت «فانصأو

 نمحب.ةيار اذإو اهعمدحات نأ «ةكراتتملاو اهعالقإ دعب لخنمْنأ «ةلداحلاو «.قرحألا قلع
 دهشاف دحاو (76556]) قرع ةريثك ضفاون يف عقي امبرو 2 (7ءووءا) قرع الو ضفان اهيفو ةقبطم

 اينما انور يضف روق رطعالا (©ةاور رب ىف طارزإ ةقطملا يق حار اذإ كلذكو ::بنكرتلاب

 . ةقبطملا يف ناك امبرف اهنم

 يف نوكيف .ةيمغلب ىرخألاو «ّبغ امهادحإ :نييّمح نم ةبكرم ىّمح وه ٌبغلا رطش نإ
 ةلدابملا ليبس ىلع امإو «يفاوتلاو ةكباشملا ليبس ىلع امإ ءأعم ةيمغلبلاو ٌبغلل ةبون دحاو موي

 .ٌورطلاو ةلخادملا ليبس ىلع امإو ءراوجلاو

 نيتنوفعلا نأل نيتمزال نايّمحلا نوكت دقو «يناثلا مث لوألا وه ًافّرعت ماسقألا بعصأو
 «ةمزال ةيوارفصلا نوكت دقو «ناتجراخ نيتنوفعلا نأل ناعلقت نيترئاد نانوكت دقو «ناتلخاد

 . سكعلاب نوكت دقو «فالخلاب ةيمغلبلاو «ةلخاد اهتنوفع

 ةيمغلبو ةجراخ ٌبغ نم نوكت يتلا ةبكرملا ىّمحلا ةصلاخلا ّبغلا رطش نولعجي دقو

 . لاغتشا لضف هب لغتشي نأ يغبني امم كلذ سيلو . ةصلاخ ريغ هنودعيف هذه ىوس امو .ةلخاد

 ةراتف ءأضيأو أعم اتقفاوت امبرو ,ةيوارفصلا يه (5ءموزو) ةنوفعلا ىلإ ةقب ةقبامسلا تناك امبرو



 6١ تايّمحلا يف ىلك مالك :ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا

 فيكو «بلغأ ةيوارفصلا ىّمحلل ةلعافلا ةداملا ًةراتو «بلغأ ةيمغلبلا ىّمحلل ةلعافلا ةداملا نوكت

 لعجت ةيوارفصلا ةداملاو «ًانارحُب أطبأو لوطأ ةيوارفصلا بئاون لعجت ةيمغلبلا ةداملا نإف ناك

 نوكي دقو ءاهقوف امف رهشأ ةعست ىلإ «ةليوط ةدم َبغلا رطش دتما امبرو ءدضلاب ةيمغلبلا بئاون
 اهنأل «(1ب6م) تايّمحلا لتقأ نم تبغلا رطش نوكي دقو داح (01563565)1) ضرم َبغلا رطش نم

 ظ . ةرسع ةنمزم (101563568) ضارمأ ىلإو قدلا ىلإ يدؤت

 ٌبغلا رطش تامالع يف : لصف

 يف (5606) ىمحلا ةدم نوكت نأ وه ىرخأ نئارق نم دب ال ناك نإو اهلوأو اهتامالع ٌصخأ

 دقو ءاضارعأ لقأو ةبون فخأ رخآلا مويلا نوكي مث ,.نكسأو َبغلا ةدم نم لوطأ نيمويلا دحأ

 و نيتداملا عراصت نم ضرعي اهل اراوض رمألا رثكأ يف (©نانو دهكعف23) ةريرعشقملا اهيف رّركتت

 (0:عمص) ءاضعأ نخست دقو «تارم ثالث ريركتلا اذه عقو امبرو «ءىرخألا ىلع امهادحإ لوخدل

 اهنم ىقني ال ندبلا نإف «ءّبغلا رطش ىه ىتلا هذهو ء.دعب ةتباث (00115 18565128) ةريرعشقلاو ام

 لحد ناك وا باش ناكزذإ افوصعو: «تارطقألا ىديدع اهدزرتو اهؤادتا نرركو © اماث ةاقن
 نأ تعرظ اهلكو :: اليزؤط نيدنملا ناوكيرو: تادوغ ةريرعشقلل نوكي ذكيحو «ةقاولا كللذ لكم ىف
 كلذو «ةدواعم ((00115 112565128) ةريرعشق تدجو تهتنا دق هذه نقبل رعوكمتا نتا كذبا

 لبق ةيلكلاو ةيئزجلا تاقوألا يف ىّمحلا هذه ىهتنمو طالخألا ةدهاجمب ضارعألا ةدهاجمل
 ذكب الإ ءطسسنت ال ([1620 ةرارحلا نأل ةيرارملا ىهتنم :م نم أطبأو هنم عرسأو «ةيمغلبلا ىهتنم

 ريل لا ا يا ل

 مويلا نإف «ىّمحلا هذهو .قرعلاب رتفت املقو ىرخألا نيتداملا ىدحإ ةعزانم اهبجوت تافقو

 . يناثلا عبارلاو لوألا هبشي اهمايأ نم ثلاثلا

 نم عقي دقو تاداعلا نم عقي دقف ا ل ا ا ا ل

 | ظ . ضارعألا

 هفرت مث .اهتنوفعو ءارفصلا هندب يف رثكت ناسنإ نوكي نأ لثم وه تاداعلا نم عوقولاو

 رثكي ناسنإلا نوكي وأ :6ط1هعص) مغلبلا دّلوت ريبدتلا نم ًافانصأو ةيذغأ لمعتساو تاضاير كرتو
 فانصأ نم ءارفصلا دلوي امل ضرعيو ًاريثك ضاترا مث «هتنوفعو (©0طلءو») مغلبلا هندب يف
 دعب لهتكا وأ « (864هنوادت[ع) ةبوطر ةبلغو ابص دعب ّبش نأب كلذ هيف ْنسلا بجوأ وأ «ريبذتلا

 زربي ام زوربو لوبلاو (©0156©» ضبنلا لثم نمف ضارعألا نم امأو . ([عصمأ,) جازم ةدحو بابش

 لاحو سمللا لاحو شطعلا لاحو هتامالعو حضنلا لاحو (56معو) زاربلاو (7همصنا) ءيقلا نم

 . بئاونلاو تاقوألا لاوحأو ضفانلاو (©نان5 انتم5ء2582) ةريرعشقلا

 ىف ّلقأو «ّبغلا ىف نوكي امم أرتاوتو ةعرسو ًأامظع لقأ هيف نوكيف (©دلك ضبنلا امأف
 ْ ١ . ةيمغلبلا يف نوكي امم اهدادضأ

 .(©طاهوص) مغلبو رارم نم أطلتخم نوكيف ء ءيقلاو «جضنلا ءيطب نوكيف (1856) لوبلا امأو

 . (مطلععمم) تليو نار قف اطلتخم (26069) زاربلاو



 تايّمحلا يف يّلك مالك : ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا 0مم

 دققف بئاونلاو تاقوألاو (©نانو انصقوته8) ةريرعشقلاو شطعلاو دّربتلاو نخستلا لاح امأو

 نإ هنإف «لئالدلا نم بلاغلاب نيطلخلا نم بلاغلا ىلع فوقولا عقوتي امنإو «بجو ام اهيف انلق

 ضبنلا يف اصوصخو طغاضتلاو لقأ رارعشقالاو لوطأ بئاونلا تناك (©طاهعم) مغلبلا بلغ

 ءاقن أطبأو (1015ء5©356) ضرملا لئا وأ يف دوبلل آل وبف عرسأ (8د ا عرصن ان 65) فا رطألا و «ى وقأ (طس1وء)

 هنصلو لقأ قرعلاو :ةجاجفو اقام دما لوبلاو لقأ رارملا ءيقو .لقأ شحطعلاو اهدرب ىلع

 .اهعم يرجي امو ةداعلا كلذكو «هيلع لدي دق ندبلا جازمو «خيش وأ يبصأ

 م ىلإ عرسأ (8 عصمت ان عو) فارطألاو رصقأ بئاونلا تناك ءارفصلا تبلغ نإو

 نوكيو «ضفانلاك ءيش ىلإ هتريرعشق تلام امبرو ءرزغأ قرعلاو «رثكأ رارملا ءيقو شطعلاو
 يرجي امو ةداعلا كلذكو هيلع لدي دق ندبلا جازمو ءّبشأ ّنسلاو ًاغبص ّدشأ (05:28) لوبلا
 ْ .اهارجم

 ريغ ةمات ةفرص ((01015 11256528) ةريرعشق تناكو ؛ لئالدلا تنزاوت ناطلخلا ىواست اذإو

 . صقنلا ىلإ ةيدعتم الو ةصقان

 غلا رطش مساب سانلا نم ريثك اهصخي يتلا ىمهو ةمزاللاو ةرئادلا نيب بيكرتلا ناك اذإو

 الو «ةيوارفص ةجراخلا ةداملا نأل ًافعضو ًاضفان تناك «ةيمغلبلا يه ةمزاللا تناكو ؛ةصلاخلا .

 «فعض نوكي هنكلو ضفن نم بجوي اميف اهعم ًاجراخ (5اهوم) مغلبلا ةهج نم اهل ضراعم
 رثكتو ملعت امك ىهتنملا يف ظلغي ىتح (0نانو انهكع328) ةريرعشقلاو (0010) دربلا اهيف رّركت امبرو

 (©ن15ه©) ضبنلا نوكيو «فارطألا (0010) درب عم (45لهمدعد) نطبلاو ءاشحألا (81630 ةرارح اهيف

 ريثك الو نضفا نكي مل ةيوارفصلا ىه (00ههانهنعل 16/62 ةمزاللا تناك نإف ان وافكو ًارغص دْسَأ

 ثيكرت نإو دك بركلاو ة مظعأ (©ن159) ضبنلا نوكيو (00115 1256588) ةريرعشق

 ةفخ لبق فخت نأ (00داندانعل ؛6؛68) ةمزاللا بغلل ضرعيو «ةّثبلا ضفان نكي مل ناتمئادلا

 .اهعوجر لبق ةعجار نكت مل نإو «ةيمغلبلا

 تغلا رطش ( 1 ةداصتعالا) جالع يف : لصف

 (8:ة 0س 102 غارفتسالا ءاحنأ ىلع ةداملا غارفتساب ةيانعلا دتشت نأ ّبغلا رطش يف بجاولا
 «تالهسملاو تائفطملاب اهدادتشا نم رثكأ (012مطم:ع5أ15) قيرعتلاو راردالاو ةئيقتلاو لاهسإلا نم

 عم بالبللا ءام لثم شّوشت الو قلطيو نيلي ام سنج نم نوكي نأ الإ جضنلا اهب مّولتي نأ بجي

 يدنهلا رمتلا عوقنو تشخريشلاو نيبجنرتلا لثمو «(طلهوس) مغلبلا بلاغلا ناك نإ نيبجنلجلا
 ناطلخلا ناك نإ نيذه نم بكري ام لثمو «ءارفصلا بلاغلا ناك نإ جسفنبلا بارشو

 بسحب أضيأ نوكي نأ بجي ءيقلاو «زاج يوقلاب غرفتسا نإ جضنلا روهظ دعبو «نيئفاكتملاك
 نأ بجي راردإلاو ء«راحلا ءاملا عم نيبجنكسلا وأ راحلا نيبجنكسلا عم لجفلا ءامب امإ بلاغلا

 ةيودألا امأو .ماسرسلا فيخ جضنلا لبق تاخوبطملا يقس يف عرسأ اذإو «لادتعا هيف امب نوكي

 نمف اهتافا يفالتو اهجاضنإو ةداملا حالصإل ىهتنملا ىلإ كلاسلا قيرط يف ةعفانلا (84601ه263)

 . نيتنسفألا «تادرفملا



 ل تايّمحلا يف يلك مالك :ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا

 كرح هب تلجعتسا نإو هنم ديجلا يمورلا نوكي نأ دعب جضنلا روهظو عباسلا دعب نكلو
 ءاهَدْلِبف هضبقبو اهفّمجف هترارمب اهيلع ٌرك مث ءانايثغو اًمغو ابرك ثدحأف هغرفتسي ملو طلخلا

 نإ نيلوألا ءابطألا ضعب لاق دقو «لفلف نم ةوق هيفو ريعشلا ءامب مهجلاعي هلبق نمو ؛سونيلاج#و

 بيل لتلقلا نأ دوي منور هلم يس ذأ يعبي تدعم كقوونو يملا ىف نعنلا هناا سوكيلاولا
 «ىنعملا اذهب ٌصتخي ال أطخ ضراعملا اذه أطخأ دقو «ةداملا دّلبي ريعشلا ءامو (5606) ىمحلا

 نوكت ةدضاعم ذداوملا هذه لاثمأ ةمواقمل تبصتتنا اذإ ةعيبطلا ةدضاعم ىف ىطعملا نوناقلاب لب

 ةيحانو ىّمحلاب ةدّربملا لغشتف «نيتوقلا نيب ةعيبطلا زّيمتل تانحخسمو تادّربم نم ةبكرملا ةيودألاب
 ةعيبطلا نكت مل نإو «كلذ ريغب ٌبغلا رطش جلاع يذلا نمو «ةداملاب ةنخسملاو «(7162:0) بلقلا

 ىرخأ هوجو نم أطخأ دقو «لمع فيك (15دات2620) جالعلا حجني نلف زييمتلا ىلع ةيوق

 .نيلوطملا كلسم اهداريإ يف كلسن نأ جاتحن ال

 لثم اهيف يوق نيخست ال يتلا تافطلملا لمعتسي نأ بجي ناك هنإ تّنعتملا اذه لاق دقو

 رصقي الو «هنيخست رسكني نأ ىلإ هليلقتب دري نأ نكمي دق لفلفلا نأ ملعي ملو «ثبشلاو سفركلا
 اهطارفإ مدهو هتوق لاصيإ يف هل ادضع ريعشلا ءام نوكيو ءريثكلا سفركلا فيطلت نع هفيطلت
 َّنأ لهجي نّمم «سونيلاج» لعج هنأ بيجعلا بجعلا مث .اهيف هتوق ذوفن لهسيل هل ٌداوملا عاقنإو
 ةيودألا نم تابكرملا امأو .اذهب ىتفأ نيح اذه نع لفغ نم دعم دعيو «ىّمحلا بهلي لفلفلا

 .درولا صارقأو «نيتنسفألا صارقأ لثمف .«تقولا اذه يف اهلامعتسا بجي يتلا (11ع01ء12عو)

 دحاو لك نم «نسوسلا لصأ درو ذخؤي هتخسنو :ّبغلا رطشل ةديج ةفيفخ صارقأ

 ذختي «نيمهرد نزو دحاو لك نم ءريشابط «نيتنسفألا ةراصع «لبنس «ةثالث «نيبجنرت «ةعبرأ
 ظ . صارقأ اهنم

 ءاشن «ةعبرأ دحاو لك نم .غمص «ضاّمحلا رزب «ةتس نزو ء«درو :بهتلملل ىرخأ

 «دنوار لبنس «نارفعز «ءاريثك «نانثا دحاو لك نم ؛ءاقمحلا رزب «ريشابط «سيرابربمأ «ةثالث

 .ًاصارقأ ذختي «قناد ءهروفاك «ناقناد دحاو لك نم

 ًالاهسإ كلذ عم وكشي ناك اذإ ًاصوصخو ؛ىّمحلا هذه بحاصل ةديج ىرخأ صارقأ
 رص

 ظ . الاعسو

 ةثالث دحاو لك نم «هتراصع وأ سيرابربمأ «نارفعز «دوع بيطلا لبنس ذخؤي : هتخسنو

 ةسمخ دحاو لك نم ءابرهك ءولقم غمص .«كل ءهعامقأب درو ءريشابط «ةعبرأ نزو «دنوار

 . صارقأ اهنم ذختي .مهارد ةعبس «يمور نيط .مهارد ةتس ىولقملا ضامحلا رزب .مهارد

 «ضامحلا رزب ءغمص «نييرابربمأ .«مهارد ةتس .هرمحأ درو ْلْخْوي : ةديج ىرخأ ةخسن

 لك نم ء«ءاّنقلا بح «؛ءاقمحلا رزب ءاشن «ريشابط «تفاغ «لبنس «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم

 .سوسلا بر .فصنو مهرد دحأو لك نم .«.ثوشكلا رزب ءابدنهلا رزب «نيمهرد نزو دحاو

 . صرقيو عمجي ءمهرد فصن دحاو لك نم ؛«دنوار كل .مهرد

 تناك اذإ ًاصوصخو «ءاشحألل ةيذؤملا تايّمحلاو تانمزملا عيمجلو ةلعل هذه :ديج ٌبح
 «تفاغلا ةراصع «دنوار ءرفصأ جليله ءىكطصم ءربص ذخؤي :هتخسنو .بلغأ ةيمغلبلا ةداملا



 تايّمحلا يف ىلك مالك : ةعبسلا نونفلا نم لّوألا نفلا /عبارلا باتكلا ظ 0

 هنم ةبرشلاو ءابدنهلا ءامب بيحي ءءزج فصن «نارفعز ءءاوس ءازجأ «درو :ةيقكسفالا ةراصع

 . نيبجنكسلاب نيمهرد نزو

 ةراصع «ىكطصم ءربص ذخؤي : هتححسنو . لهستو جضنلا تقو يف حلصتو : ةديج ةخسن

 ةبرشلاو مانداولا ؟اميوحي ءعزج فصن .نارمعز .ةيوسلاب «درو « «نيتنسفألا ةراصع «تفاغلا

 . نيبجنكسلا يف نيمهرد نزو

 سكنلا يف : لصف

 ةيلاعملا ىلإ هيف ردابي ال نأ يأرلاو لصألا نم دش سكنلا نإ ًاقداص ًالوق لوقنف

 :ةيييكت وهلا رثكأ ىف هنإف رمألا هجو هيف نيبتي ىتح (11620681)



 ل نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا

 يناثلا نفلا

 (ىمو نارحبلا ماكحأو ةقرعملا ةمدقت يف

 ناتلاقم وهو

 لكب ٌصتخي امو جضنلا ةمالعو هتامالعو همايأو نارحبلا لاوحأ نفلا اذه يف ركذن نحن
 اهيلع يتلا رومألا يه هذهو «ةديجلا ريغو ةديجلا تامالعلا نمو ؛ءمكح نم لئالدلا نم دحاو
 نئاك رمأ ىلع ةدوجوم تالالد نم مكحن نأ يه ةفرعملا ةمدقتو «ةفرعملا ةمدقت يف رمألا رادم

 ةفرعمو اهطوقس وأ اهتابثو «ةوقلا نم فرعي ام ببسب كاله وأ لابقإ نم ضيرملا لاح هيلإ لوؤي
 ال مأ نوكي له الثم نوكي يذلا هجولاو هتقو

 ىلوألا ةلاقملا
 ّرشلاو ريخلا ىلعو هيلع لالدتسالا بهاذمو نارحبلا يف

 . هماكحأو هماسقأ ىفو وه امو نارحُبلا ىف : لصف
 لإ انو ةهضلا نتاع ىلإ نإ ةعند نوكي ىتقت ةليواتو تالا ىف امنا ادب ناردبتلا

 (15:ء2565) ضرملا نأ اذه نايبو فتم نك انه لا اين يظلا لفي لتالو هلو يضرجلا تاع

 تازجانم امهنيب يرجي دقو ءاهل ظفاحلا ناطلسلاك ةعيبطلاو «ةنيدملل يجراخلا ٌودعلاك ندبلل

 .اهب دتعُي ال ةفيفخ
 لثم «بابسأو لاوحأ لاتقلا دادتشا تامالع نم ٍذئئيح ضرعتف لاتقلا امهنيب دتشي دقو

 نامز يف لصفلا نوكي مث ءءامدلا (110528) ناليس لثمو .خارصلاو رعذلا لثمو . جئاهلا عقنلا

 ٌودعلا يلغي نأب امإو «ىماحلا ناطلسلا بلغي نأب امإ دحاو نآ ىف هنأكو ءردقلا سوسحم ريغ
 ١ ْ . يغابلا

 ةنيدملا نيب ةيلختلاو ةميزهلا مامت نيتفئاطلا ىدحإ نم اهيف نوكي ةمات امإ نوكت ةبلغلاو
 وأ «ىرخأ ةرم لاتقلا عقي ىتح ةعجرلاو هردخلإ عت ال ةميزه اهيف نوكت ةصقان امإو «ىرخألاو

 امإف .هعفدو هافنف يغابلا ىلع بلغ اذإ ناطلسلا نأ امكو ءاهرخآ يف لصفلا ٍذئنيح نوكيف ًارارم

 هدرطي نأ امإو ءاهب ةلصتملا يحاونلا رئاسو اهتعقرو «ةنيدملا ءانف حيري ىتح ًايّلك ًادرط هدرطي نأ

 ةلصتم ىرخأ حاون نع هيحني نأ ردقي الو ةنيدملا نع هيححني لب (666:3) يلك ريغ ًادرط

 . ةنيدملاب

 ىهو «ندبلا ةعيرق نع ةيذؤملا ةداملا درطت نأ امإ ديجلا نارحُبلاب ىتأت يتلا ةوقلا كلذك



 نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا ل

 اهدرطت نأ امإو «(5«ءسنانعو) فارطألا ىهو اهيحاون نعو «ةسيئرلا ءاضعألاو (5163:0) بلقلا

 نارحب ىمستو اهيلإ ريصت لب (8:ا:هصنانع5) فارطألا نع اهعفدت نأ ردقت الو ,''”ةعيرقلا نع

 للحتلا ليبس ىلع وأ «نارحبلا ليبس ىلع لوزي نأ امإف لوزي (1563565)1) ضرم لكو .لاقتنالا

 ةنمزملا (001:63565) ضارمألا يف اذه رثكأو «جيردتلاب ىنفت ىتح «ًاريسي ًاريسي ةداملا للحتت نأب

 «بطعي (156356)1) ضرم لك كلذكو «ةبعص تاكرحو ةلئاه تامالع همدقتت الو ةدرابلا داوملاو

 : اريسي اريسي ةوقلا للحت نأ وهو «لايذإلا ليس ىلع وأ نارختلا'ليبم ىلع بطعن نأ امإف

 نم موي هب رذنأ يذلا ضارعألا ميلسلا رهاظلا نّيبلا هب قوثوملا ماتلا وه نارحُبلا لضفأو ظ

 امإ ءدحاو لكو «ءيدر امإو ديج امإف «نارحُب لكو .دومحم ينارحُب موي يف عقوف ءراذنإلا مايأ

 ظ  .صقان امإو مات

 نارحُبلا نم نوكي دقو .لاقتناب امإو «ًأيّلك ًاعفد ةداملا ةعيبطلا عفدت نأب امإ «ديجلاو
 مويب هموي رذني صقانلا نارحّبلاو «لوبذف ءيدرلا يف امإو «للحتف ديجلا يف امإ هيلي ام صقانلا

 كلذو راذنإلا مايأو «(©565) نارحبلا مايأ لاح نم هنيبن ام ليبس ىلع ًاراذنإ ناك نإ ماتلا نارحُبلا 20205
 ةقيقرلا ةداحلا داوملا (01562565) ضارمأ يف عفدلا ماتلا نارحُبلا عقوتيلو عم ءيدرلاو ديجلا يف

 . ظلغأ ةداملاو فعضأ ةوقلا نوكت ثيح لاقتنالا نارحُب عقوتيلو «ةيوقلا ةوقلاو

 تناك نإو «قرعلاب نرحب ةقرلا ةديدش هيف ةداملا تناك اذإ هنإف هلاح فلتخي ًاضيأ لوألاو

 .(7هصن# ءيقلاو لاهسإلابف الإو راردإلابف الإو «فاعرلاب نرحب ًادج ًاداح ناك نإ كلذ نود

 نيراحب نم (8منمطمه:2) ةعمدلاو (50065 ه طع ءزلو» صمرلاو نذألا.ةدمو طاخملا نأ ملعاو

 «((0طعو© ردصلا (1215ءدقعءو) ضا رمأ نيراحب نم ثفنلاو «(11650) سأ ىلا (115ءودقعو) ضا رمأ

 أمنإ هنكل «ةريثك (101568565) ضا رمأل ديج ((021565) نارحي (21165) ريساوبلا (81000) مد حاتمنا و

 ([12عمه:طنصنه) فاعرلا لصفلا نم اهبرقأو نيراحبلا ٌدحأو هتداع هب ترج نمل رثكألا ىف يرتعي

 لوبلا مث (017هدصنأ) ءيَلا مث (آ1ةط0هءه) لاهسإلا مث .ةدحاو َةّرك يف ةداملا ضفن 50 هل

 ظ ظ . (465هع5و) تاجارخلا مث 2 (7ءووءا) قرعلا مث ء(آلمصع)

 تاجارخلا نوكت نأ قفتي دقو لاقتنالا (©55) نارحب ليبق نم (4650655) تاجارخلاو

 نإ ةعفد (1015ع35و) ضارمألا اهب لوزت ام ًاريثكو ةينارحبلا ىف (7ع556])) قرعلا ف ىوقأ (مط5ععوو)

 اهب نوكت ىتلا (4ط5هعوو) تاجارخلا ْنِإف «(0:عدم) ءانقعألا تيمت ةكيدر تناك وأ ةميلس تناك

 ةرمجو ةلمنو نيعاوطو (4 ا تالليبدو ليمامد «ىتش فانئصأ نم نوكت نيراحبلا

 :ندبلا يف رثكت حورفو (188[510110082) قيناوخو ىردجو ةلكأو ةيسرأف رانو (©2:طانهعا#)

 برجلابو «بصعلاو (841156165) لضعلا دّقعتب هنم ءىش وأ (235ءو) نارحبلا نوكي دقو

 فارطألا خافتناو يلاودلاو ليفلا ءادو ددغلابو صربلاو (©ةمدع#) ناطرسلاو ءابوقلاو هفانصأب

 لثم لعفي لب «(ةطوهءوو) جارخلا ىلإ يدؤي ال ام لاقتنالا فانصأ نمو « كلذ ريغو :(8>:ءدمنا1ءق)

 .بلقلا : ةعيرف 0(
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 «([ءاعصنو) ناقريلاو ةبكرلاو ءرهظلاو كرولا عاجوأو ءاخرتساالاو جنشتلاو (55ك21 مد:215515) ةرقللا

 .يلاودلاو ليفلا ءادو

 عقت مل هب 000 يذلا لاقتنالا ب مل ام لاقتنالاب نئاكلا (015695) نارحبلا نأ ملعاو

 دمحأو ةيفاعلا دعب ناك اميرف .رخآ ًائيش وأ (0:عد2) وضع يف ًاجاّرخ لاقتنالا ررقت امأو «ةيفاعلا

 ؛ماتلا حجضنلا دعبو جراخ ىلإ ناك ام لاقتنالاو جورخلا دمحأو . لفسأ ىلإ ناك ام تاللاقتنالا

 . ةفيرشلا (0:عدم) ءاضعألا نم ًاديعبو

 ةبلغ نم نوكت نأ ديري ام ىلع ةدهاشملا لاوحألا نم لدتسي نأ لدتسملل نأ امكو
 ىلع ةدهاشملا لاوحألا نم لدتسي نأ بيبطلل كلذك ؛ىيغابلا ّودعلا ةبلغ وأ ءيماحلا ناطلسلا
 ا ْ . ءيدرلا ناروتلاو ديجلا نارحبلا

 تامالع ترهظو «ةنتفلا تراثو قّيضو ةزجانملا يف نعمأو ةنيدملا ازغ اذإ يغابلا نأ امكو
 تناك ؛هتالآ لامعتسا نم نكمتم الو هددعب ذخآ ريغ دعب يماحلا ناطلسلاو ديدشلا عاقيإلا

 «دضلاب مكحلا ناك ؛ دضلاب لاحلا ناك نإو «ناطلسلا لاح ةءادر ىلع ةلاد ةدهاشملا تامالعلا

 .حضنلا عوقو لبق نم اهركذنس يتلا (©565) نارحبلا تامالع (2156356 ضرملا كّرح اذإ كلذك

 . صقان (021565) نارحب ىلع لَو ءام حضن كانه ناك نإو . ءيدر (013565) نارحب ىلع كلذ لد

 دنع نوكي ماتلا (ت156هو) نارحبلاو ءمات ديج (011565) نارحب ىلع لد مات حضن ناك نإو

 ماتلا (2565 نارحبلا قّوعتي ام «ببسلا اذهلو ءطاطحنالا يف نخألا :دكع درو انهيرو :ىيعملا
  .اهطاطحنا فيكف «هيف اهؤاهتنا رسعي (0ه5©) ةلعلا نأل ءديدشلا (©019) دربلا يف

 ىلع بصيو عضوملا نسيف (0800هربلا درض ىفالتي نأ بيبطلا ىلع بجي ام أريثكو
 بص نع كسمي مث «ئدتبي (765561)) قرعلا نأ ىري نأ نلإ راح نهد ضيرملا (85لهدعه) نطب

 اذإ نارحبلا تاكرح نأ ملعاو .لادتعالا ىلع عضوملا ظفحيو )]١/65561( قرعلا حسميو نهدلا

 اهيف (01:6356) ضرملا ضهانت نأ ةعيبطلا نم ةداعلا ترج ىتلا تاقوألاو مايألا يف تعقو
 ناك «ىلاعت هللا نذإب «لاحلا رابتعاو تقولا رايتخا يف ةعيبطلا نم راهظتسا نع نوكت « ةضهانم

 .اوجرم
 ةضهانم كلتف ءاهسفن ءاقلت نم ضهانت هلثم يف يذلا تقولا لبق ةضهانملا تعقو نإو

 ضرملا ةمحازم ةذش ىلع لدي امم كلذو ءرارطضاو اهايإ (015685653) ضرملا نم جارخإ

 ءيقلا كّرحتف (5:همهعط) ةدعملا مفل طلخلا ءاذيإ دنع ضهنت امك «ةداملا لاقثإو (101563565)

 (©هتعط) لاعسلا اهثادحإ يف لاحلا كلذكو .(5062::012) لاهسإلا كّرحتف اهرعقل وأ «(7هنأ)

 ام موي يف عقي (05ءو) نارحبلا نأ ىلع لدع لئالدلا تناك اذإ كلذكو :(52662© ساطعلاو

 . موي يف هلبق كّوحتت 7 (02565) نارحبلا يدابم دجوتو هيلع مدقتيف رشع عبارلاك

 نوكي ال (تنو69 نارحبلا نأ ىلع لدي كلذ نإف ءرشع يداحلا لثم ًايروحاب ناك نإو
 . ةضهانملاب تلجوع ةعيبطلا نأ ىلع لدي ًاضيأ هنأل ءًاديج نوكي دق ناك نإو ءأمات

 ءاديج (©8565) نارحبلا نوكي نأ ىجري سيلف «ًاثيبخ ًائيدر (015625659 ضرملا ناك نإف

 نإف ةلمجلابو ءأمات (28569) نارحبلا نوكي نأ ىجري سيلف «ًاميلس (01562565) ضرملا ناك نإو
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 (5ةهز91 ةوقل نوكي نأ امإ ءضرملا كلذ يف ٌقحتسملا ىهتنملا لبق (2565) نارحبلا تاكرح مدقت

 يف أطخك هنم نكاسلا جعزي جراخ نم ببسل امإو ءاهتذدحو هتكرح ةدشل وأ «ضرملا مدمهلالااو)

 نارحبلا كيرحت يف لخدم ةيناسفنلا ضراوعللف «يناسفن ضراعل وأ ةضاير وأ بورشم وأ لوكأم

 رورسلاو ءًايلوب وأ ًايئيق وأ ًايلاهسإ (©8509) نارحبلا لعجي عزفلا نإف «هتهج رييغت يفو (©565)

 . جراخ ىلإو لخاد ىلإ ©مهدص2) حورلا ةكرح بسحب كلذو ايقرع هلعجي

 ليلد وهف «ىهتنملا نود اهعم تبثي ال ةراخإ ةوقلا ريخي ثيحب ةضهانملا مدقت ناك اذإو

 عقي ال (08569) نارحبلا نأ ملعاو . ةمالس تناكف «ىهتنملا ىلإ ةيقب ةوقلل تيقب امبرو توملا

 هآر امنإو ّلقأ امهلوأو ءاليلق ًاردان الإ ةدشلا نع ريتفتلا تقو يف الو «عالقإلاو ةحارلا تقو يف

 يف نوكي ام «(05ءو) نارحبلا لضفأ نإو .ةرم «سونيلاج»و «نيترم هبراجت يف «سناغيكرا)

 يف امأو :ًايجاعزإ ًائيدر امإو اصقان امإ نوكي لب هب قوثوم ريغ همدقتي امو «ٌقحلا ىهتنملا تقو

 ىف (02569) نارحبلا تامالع ضورع ةلمجلابو . اكلهم الإ ةتيلأ (0و56و) نارحب نوكي الف ءادتبالا

 ( م نارحب ىلع لدي ةدومحم تناك نإ هديزت يف كاله ىلع لدي (101562565) ضرملا لتاوأ

 هلاح وأ هيف توملا عقي فيك امأو ءًالصأ (2:159) نارحب نوكي الف طاطحنالا يف امأو «صقان

 ضارمألا يف (0:1565) نارحبلا نأ ملعاو .دعب نم هيف لوقنسف ديجلا (©:1569) نارحبلا هبشي

 مامت دجت نأ ىلإ ربصت نأ اهنكميف ء؛ةجرحم نوكت ال ةعيبطلا نأل ءرخأتي ةميلسلا (01562569)

 الإ للحتلا ليبس ىلع تسيل ةعفد هضرم ةدهع نع ليلعلا ىّصفتي نلو مدقتت ةلاّثقلا يفو

 صلخملا للحتلا امأو «دومحم (4556عوو) جارخ وأ «دومحم (87201131101) عارمتسا ناك دقو

 . ةسوسحم تاغارفتسا الو ةلئاه ضارعأ امهمّدقتت الف كلهملا لوبذلاو

 اهنمو نكستو أدهت مث «ءادتبالا يف كرحتت ام اهنمف ةفلتخم (121568569) ضارمألا نأ ملعاو

 ضرملا ةدام ةعيبطلا عفدب نوكي (©:1565) نارحبلا نأ ىلع لتالدلا لدت ام ًاريثكو «سكعلاب وه ام

 وضعلا كلذو بناجلا كلذ يّوقي نأ جاتحيف ءررض هيلإ ةداملا عافدنا يف بناج ىلإ (01ءةكعو)

 . فالخلا ىلإ ةداملا ليمتو (0:عههص)

 دقو «عباسلا نم وه اذإف «سداسلا نم بسحيو ديج (02565) نارحب ءاج امبر هنأ ملعاو

 نأ ملعاو . سداسلا يف نوكي املق ديجلا (تتوءو) نارحبلا نإف (1563565)1) ضرملا لوأ مص

 .ةعفد ةحصلا ىلإ ريغتي نأ أمإ (10156ه56عو) ضرملا نإف «ةّنس (11563568) ضارمألا ريغت فانصأ

 لوؤيو نارمألا هيف عمتجي نأ امإو ءاليلق اليلق ةحصلا ىلإ ريغتي نأ امإو «ةعفد توملا ىلإ امإو

 . توملا ىلإ لوؤيو نارمألا هيف عمتجي وأ «ةحصلا ىلإ

 (1ةه800© ناسل نم ٌقتشم هلوق دمتعي نم هركذ ام ىلع (©:1565) نارحبلا مسا نأ ملعاو

 ىلع ةاضقلا دنع نيمصاختملا وأ نيلداجتملا دحأل نيبتي يذلا باطخلا لصف نم نيينانويلا

 . ةدهعلا نم جورخو لاصفنا هنأك ءرخآلا

 : (028565) نارحبلا تامالع يف (06م6:2]) يلك لوق

 يفف يراهن هعوقو ناك وأ .راهنلا يفف اليل هعوقو ناك نإ «همدقتي دق (02565) نارحبلا نإ
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 نهذلا طالتخاو لقنتلاو لملمتلاو «بركلاو قلقلا :لثم هل تامالع ىه رومأو لاوحأ «ليللا

  نينطلاو (8©) نينيعلا يف (1سهعنم2002) تاالايخلاو ردسلاو راودلاو ةبقرلا عاجوأو عادصلاو

 ىلإ ةعفد ةبنرآلاو هجولا يف نوللا رّيغتو 7105© فنألا ف ةكسلاو (1ةههناسك) يودلاو (1ةمهتدك)

 ناقفخلاو شطعلاو «نينيعلاو (آنم5) ةفشلا (1عدتم#) جالتخاو ءةرفص وأ (8صونمعاقم) ةرمح

 لقثو «ةتغب ناضرعي هرسعو سفن (2131012655) قيضو (5ه22) ةدعملا مف يف عجوو

 يف (176007) جالتخاو رهظطلا يف عجوو (16500:) جالتخاو عجوو ءاهيف ددمتو فيسارشلا

 . (8016هملعمدانك) ةرقرقو (6265) صغمو (341050165) لضعلا

 نع (ماناد9 ضبنلا ريغتي دقو يئايعإ (هند) عجو ضرعيو ءهيلع لدي ضفان ضرعي دقو
 ءايشأ (08565) نارحبلا ببسب سبتحت دقو ةيراهنلا نم ٌدشأ ةيليللا تامالعلاو . هيلع لديف هلاح

 فالتخا وأ (5©5:16) ريساوب وأ «(16طقاصل2ا082) ثمط (81000) مد نم عرفتست نأ انيداش نم ناك

 ضرملل ةلعافلا ةداملا نأ كلذ يف ببسلاو .ةهجلا يف فالخلاب تثدح ةكرحلا نأ ىلع لديف

 ببسب امإو ةداملا فالتخا ببسب امإ فلتختو اهتكرح ببسب لدت لئالدو اضارعأ ريثت (101563565)

 تك عب ةيحح

 تلد مث «قوف ىلإ تناك اذإ ةداملا نم ةكرحلا نأ لثمف ةداملا فالتخا ببسب فالتخالا امأ
 بيبطلا عقوت ةيومد ةداملا نأ هريغو جازملاو نسلا نمو (21563565) ضرملا عون نم لئالدلا

 الإ مهللا ءرثكألا يف (97 هددنأ) ءيّقلا عقوت ةيوارفص اننا ىلع تلد نإو .(112عم20:1ط1213) فاعرلا

 ' تالايخ همدقتتو ءًاضيأ فاعرلاب هنارحب نوكي ام ًاريثكف فاعرلاب هّصخت ىرخأ لئالد لدت نأ
 ضا رمأ داوم دهاعسا امبر لوهملا (8136م00هطاصن2) فاعرلاو «ةيرانو رمعص (138123402)

 .لاحلا يف ىفاعو ةئثيبخ- (101563565)

 ةسيئرلا (0:832) ءاضعألا ىلع لمحلا وحن كرحتت نأ امإ اهنألف ةكرحلا ةهج ببسب امإو

 . ىف ضرعي ام لثم اهقحلت راضمو ءاهلاعفأ ىف (010150106) تافآ ثدحتف ءاشحألا نم اهيلت ىتلاو

 ةيحان يفو ءامهعم انركذ امو عادصلاو 065121 «مهةدقنو5) نهذلا طالتخا (ءهن») غامدلا يات
 نوكيو عافدنالا وحن كّرحتت نأ امإو ءامهعم انركذ امو سفنتلا ءوسو ناقفخلا (7162:: بلقلا

 رهاظلا عيمج ىلإ نوكتف دعبو ةهج لك نم عافدنالا يف ذخأت نأ امإ اهنإف :نيهجو ىلع كلذ
 مل تكلس اذإ ثيحب ةهجلا تناك امبرف اهوحن تذخأ اذإو ةهج وحن ذخأت نأ امإو «قرعلاب وهو

 ىلع زاتجت اهيلِإ ةهجوتملا ةداملا نإف «ةيلاعلا ةهجلا لثم ةسيئرلا ءاضعألاب رورملا نم دب نكي
 لثم اضارعأ ًاضيأ ثدحتف «(81212) غامدلا يحاون ىلعو سفنتلا ءاضعأو (0650 ردصلا يحاون

 ةسيئرلا نود يه:(0:838) ءاضعأ وحن ةهجلا تناك امبرو ؛ةلصاح لب ةعفدنم نكت مل ول اهضارعأ
 ةسيئرلا نم يه وأ «ءيقلاب عفدنت نأ نارحبلاب ةعفدنملا ةداملا دصق دنع (56هصد0ط) ةدعملا مفك
 عفدنتف (آ762) دبكلا يحاون ىلإ ىّدأتت امك «داسفلا ىلإ ةعرسب ةيدأتم ريغ نؤملل ةلماح اهنأ الإ

 ةدعملا يف امك ينارحب عفد عضوم ةهج لك نمو (811© ةرارملا وأ (81200ع) ةناثملا قيرط نم

 ةيحانو «لوبلل (آن2©0) دبكلا ةيحانو ءهوحنو فاعرلل (81620) سأرلا ةيحانو ءءىقلل (5:هدس30)

 . لاهسإلل ءاعمألا
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 عقوتملا نأ ىلع لدت ةمالع ةهج لك يف اهتكرحل نوكت نأ دعبي الف هذه ةروصلا تناك اذإو
 نأ ىلع لدت ةمالعو ءًاديج عقوتملا (05:565) نارحبلا ناك نإ «ليبقلا كلذ نم نئاك اهعافدنا نم
 امبرو او (0م5عو) نارحبلا ناك نإ (02عده) وضعلا كلذ ىلع ةيدرلا اهتلمج نم ةيلوآلا اهتياكن

 ةداملا نأ ىلع لدي دق ناقفخلا نأ لثم ةريثك تاهج ىلع لدت نأل ةحلاص ةدحاو ةمالع تناك
 . ([163:0 بلقلا ىلع ةلماح ةداملا نأ ىلع لدي دقو «(5[هر23ط) ةدعملا مف ىلإ ةعفدنم

 .ةهج ىلإ ةكرحلل كرتشم (56:8«6ل) ىلك رمأ ىلع ةلاد ةدحاولا ةمالعلا تناك امبرو

 عاذصلا لثم ةهجلا كلت نم هب عفدني يذلا هجولا ىلع اهب لدتسي ىرخأ تامالع عّموتتو
 ةداملا نأ ىلع لدن اذه نإف . قوف ىلإ فيسارشلا ددمتو سفنلا (0132202655) قيضو (1362026ط6)

 فاعرلا قيرط نم وأ (7هدنا) ءيقلا قيرط نم عفدنت اهنأ لصفي ال مث «قوف ىلإ كرحتت
 سابتحا ام ةهج نم عقاولا (©565) نارحبلا ىلع لدي دقو .«ىرخأ تامالعب الإ ([8ة صم عطنمتم)

 نارحبلا تامالع عم ةعيبطلا كاسمإ نأ لثم «ةهجلا كلت فالخ نم لصفنيو ليسي ناك ام

 قرعب وأ راردإب امإ ىه لب «ةينالفس تسيل ةيناقوف ةينارحبلا ةكرحلا نأ ىلع لدي ديجلا (28565)

 ١ . ([1د عمصمرسطتم012) فاعر وأ (7١هدحنأ) ءيف وأ

 يف ناك اذإ (11:60) دبكلا مرو لثم هنارحب ةهج ىلع (0156256) ضرملا عون لدي دقو

 .لوبب امإو دومحم قرعب امإو نميألا رخنملا نم فاعرب امإ هنارحبف بذحملا بناجلا
 ىّمحلا لثمو «(150) قرع وأ (/0هنا) ءىق وأ فالتخاب ناك رعقملا بناجلا ىف ناك نإو

 ءيقب نوكي دقو «ضفان همدقتيو قرعب وأ فاعرب اهنارحب نككأ نإف (8مصنمو ؟2ن6م) ةقرحملا ظ

 وأ فاعرب اهنارحب نوكي (81620) سأرلا ماروأ ىّمح كلذكو «ّبغلا لثمل ًاصوصخو .فالتخاو

 . ريزغ قرعب
 ةئرلا تاذ الو ةتبلأ فاعرب اهنارحب نوكي ال ةدرابلاو (2ط1وعصهانء 1607 ةيمغلبلا تايّمحلاو

 ضرملا نرحبي ام ًاريثكو «نيب نيب وهف (01هننوزل) بنجلا تاذ امأو «سغرشيل الو 6سهو)
 تممت مث الوأ تفعر اذإ ةقرحملا لثم (©65) نارحبلا اهعامتجاب مت ًافانصأ نيراحب (0156ة565)
 . طاقسإلاب نرحبت ام ًاريثك لماحلاو «ريزغ قرعب

 امير لب انقردوا اذعع نارك يصحو أ (تلوهو) .نارحبلا تامالع تماق ملك نس هنأ ملعاو

  ةلاحم ال اهعبتي (06565) نارحب نم ذب نكي مل نإو تقولا يف الصأ (©25و) نارحب اهعبتي مل

 ائيقو اقرع تيأر املك سيل هنإف «تامالعلا هب لصتت يذلا تقولا ريغ تقو ىف ًائيدرو ًاديج

 هعم ناك هدعن ام عيمج نم كلذ ريغ وأ ًاتابس وأ سفنت ءوس وأ نهذ طالتخاو ًاعادصو ًافالتخاو

 . (©21565) نارحب

 ةمالع نوكي اهضعبو .عادصلاك طقف ةمالع ا
 (0م5ءو) نارحب نكي ملو ,(0159ه5) نارحبلا تامالع ترهظ اذإو .نايئغلاك (©021565) نارحب ةهجو

 ناك امبرو «(03568) نارحبلا رّسعت ىلع وأ توملا ىلع ةلالد «طارقب» لاق ام ىلع نوكت نأ امإف

 نارحبلا فارشإ ببس ريغ ببسل ًاضراع (01569) نارحبلا تامالع نم يه يتلا رومألا نم رمأ
 تغلا يف ضرعي ام لثم «(01565) نارحبلا تامالع تاقوأ نم تفو يف ناك نإو «((0215و)



 ١١ نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا

 ىلع ةلالد ريغ نم ةبونلا ىلع ةمدقتملا تاقوألا رثكأ يف بارطضاو ةبوعص ةبونلا لبق ةلواطتملا
 كيدهي اممو «(©2565) نارحب ةمالع نوكت رثكألا يفف ةصلاخلا بغلا يف امأ . (تقوعو) نارحبلا

 ضرملا ةكرح كتاعارم ءال مأ نارحبب نوكي هتوم وأ هتمالس نأ ضيرملا يف ملعت نأ ىلإ ليبسلا

 ةعراصم بجوت لاحلا نأ ىلع كلدت دق هذه نإف ءرضاحلا تقولاو هتعيبطو هتوقو (015623568)

 .ةأفاكم لمتحت وأ ةعيبطلاو ةداملا نيب ةيوق

 لئالدو .فلتخت الف ةعيبطلا ءاليتسا ىلع لدت لئالد (©:365) نارحبلا ةدوج لئالد نأ ملعاو
 كنكمي الف .ءاهعراصي ام نيبو ةعيبطلا نيب يرجت ةقواعمو ةرساعم ىلع لدت لئالد هناصقنو هتءادر

 نم ةلئاه تامالع نم انيأر مكف «مظعتو رثكت نأ الإ ةلاحم ال رهقت ةعيبطلا نأب ةيضقلا مزجت نأ

 نآأرحب ىلإ تاغاس دعب ىدأت (؟7ءو56]) قرع عطقتو (©ن156©) ضبن طوقسو (1طع كم228 ,18ئ11]) تابس

 اهتيلكب تلغشو اهلاعفأ عيمج نع تضرعأ دق اهلثم يف نوكت ةعيبطلا نأل ءديج مات (03565)

 «تاقوألا نم ريثك يف كلذو هب فت مل امبرو هتعفدو هتعرص هيلإ ةوقلا عيمج تفرص املف «ضرملاب

 .اهزجعي نأ ميظعلاب كشوأو ميظع رمأل الإ لاعفألا عيمج نع تلطعت دق نوكت ال اهنأل

 ثلاثلاك نييلاوتم نيموي ىلإ لاصتالا ىلع (©:::6) نارحبلا تامالع ناروث نأ ملعاو ظ
 يتلا نئارقلا بسحب ةءادرلاو ةدوجلا نوكت مث ,. (65©0عو) نارحبلا ةعرس ىلع لدي الثم عبارلاو

 (مناوو ضبنلا يف رهظ اذإ اميس الو ًاريثك ًامدقت ىّمحلا ةبون تمدقت اذإ ًاصوصخو ءاهركذنس
 مايأ يف هتلوحقو ندبلا سبي نأ ملعاو «حرفاف ضفخني الو مظعلا ىلإ ناك نإف «ةعفد ريغت
 ةلاتق امإ ًادج ةسبايلا (01563565) ضارمألا و «(©:1569) نارحبلا ءاهب ىلع لدي (21563565) ضرملا
 . (©08565) نارحيبلا ةئيطب امإو

 لاح هيلع دجوت ام هتامالع يوك وأو هم تاقوأ ىلع لدي دقو
 تانارحبلا فانصأل كرتشملا ليلدلاك فرشملا (©ن150» ضبنلا نأ ملعاو .رثكألا يف ىضرملا

 ريغو 0 فاعر وأ قرعب جراخ ىلإ ةكرحلا نأ ىلع لدي ميظعلا نكلو «ةيغارفتسالا

 . فالتخاو (7هدمنأ) ءيق ىلع لدي ةنظابلا ىلإ عيرسلاو ميظعلا

 5700008 ال ةعيبطلا تيوق دقو ةدام عفد ىلع عامجإ لك ةلمجلابو

 امبرو «طاغضناو ضافخنا نم دب الف ىوقي نأ لبقو «نيبناجلا ىلإ ليمو ضارعتسا نكي مل نإو
 فاعرو (/هدمن0) ءيق لثمو قرعو (7هدصن:) ءيق لثم يف نارمأ ناكف ناتمالع تعمتجا

 . أريسي ليصفتلا يف عرشنلف نيناوقلا هذه نم انغرف دق ذإو ([5ح عمم ءطنصنه)

 قوف ىلإ ((0215عو) نارحبلا ىف ةداملا ةكرح تامالع ىف : لصف

 (58:هتصدعط) ةذعملا مف ةكراشمل وأ (3موان55) راخبلا هع (116دلدعطع) عادص كلذ ةمالع

 . ًاضيأ

 ءىقلا لئالد ىف : لصف

 (1ندصناغنك) نينطو (165م165) نيغدصلا ىف لقثو (؟60180) راود كلذ تامالع نم 2 و

 عجوو سفن (71315201/02655) قيض ريسي نامزب همذدقت وأ هنراق دقو .ةعفد هلك كلذ ثدحي ممصو



 نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا ظ ١

 لاعتشاو (طوند) عجو وسع نم قوف ىلا فيسارشلاو (117م0 نط 0110 11137) قارملا ددمتو قنعلا يف

 هيف لغتشت ةعيبطلا نأل اليل ضارعألاو (1:هه560 ضرملا ٌدَتْشي هنأ ملعاو :(3624) سأرلا

 . ءيش لك نع كلذ ريغو ةداملا جاضنإب

 كلذ عميمج ليصفت تامالع يف 7 : لصف

 جالتخاو مف (80) ةرارمو اهعم قيرابت ال (8)© نيعلا ي ىف ةواشغو ةملظ كلذ نراق نإ >

 وأ ؛(5:هصقعط) ةدعملا مف يف (©ةند) عجو عوقوب رمألا دكأتو ؛ ء«ىلفسلا (آنمو) ةفشلا (18620:)

 باصأ اذإ ًاصوصخو «ضافخناو (©11© ضبنلا نم طاغضناو ناقفخو تاعل بلحت وأ نايفغ

 ةداملا تناك اذإ اضوصخو كلاب. ةاو هنأ مكح فيسارشلا نود دربو ضفان اذه بيقع ليلغلا

 لاحلا د هجولا ٌرفصا اذإ ا .«تاقرحملا نم تسيل ةيوارفص ىمحلاو ةيوارفص

 . نوللا طقسو

 ةدعملا عجوو (51620) سأرلا (873119) لقث دعب عقاولا (7هدمنا ءيقلا بلجي اما اريثكو

 «ماحرأ (طونم) عجو نهماحرأ ةداعل ءاسنلا يفو ءاحتشت مهبصع فعضل نايبصلا نم (5[:هممهعط)

 مهيف ةكرحتملا ةداملا راشتنال ةفلتخم | (صلوءقععو) ضارمأ «مهاوق فعضل خياشملا يفو

 عجو ريغ نم (58ماءءم) لاحطلا ةهج وأ «(آءاانع2) دبكلا ةهج يف ددمت كلذ نراق نإ امأو

 (710ه56©) فنألا ةهج براقت هيف قورعب اضيأ يلاعألا كراشي (5م1ءءم) لاحطلا نإف «(مهنم) :

 وأ ادج هجولا ٌرمحاو «قيرابتو ءالألو ءارمح ًأطويخ ليلعلا ىأرو اهب لصتي مل نإو ءهقورعو
 جامو (150©2) ضبنلا قهشو .ةعفد عمدلا لاسو هنم بناج وأ (0105) فنألا وأ (82) نيعلا

 اننا عادصلاو اذج اديدش ([1ء20) سأرلا لاعتشا ناكو (77056) فنألا كحو ءًاطاسبنا عرسأو

 نأ ىلع لئالدلا رئاسو جازملاو ةداعلاو نسلاو (101563565) ضرملا لد اذإ اصوصخ .افاعر عقوتف

 تالايخو قيرابت كلذب رذنيو فاعرلاب ُنِرْحَبُت دق ًاضيأ ةيوارفصلا نأ ىلع ةيومد ةداملا
 ةقرحملا ىمحلا يف كلذ رثكأو «(8)©) ةيعلا مامأ ىرت رفص ةيرانو ةيطيخ (1مةعنمةغ1هه)

 . ةيوارفصلا (8دتعمتنسع 1ع

 نم عقي ([136س0ه::طنهن2) فاعرلا نأ ىلع 01056) فنألا ةكحو عاعشلا حول ةيج لك دقو

 هبيصي (©019) درب ًاضيأ لئالدلا هذه نيعي دقو «ًاعيمج نيرخنملا نم وأ رسيألا وأ نميألا رخنملا
 فاعرلا نإف «نسلا لدي دقو «(5805) دلجلاو (464همه5) نطبلا ةسوبيو (©581565) نارحبلا موي
 . نيثالثلا نود هنس نمل ضرعي ضرعي ام رثكأ ([1ة عمم طنصنه)

 ءيقلا عوقو هبجويأم قوف ادع (1[1ءدلهعطع) عادصلا دادتشا ًاضيأ لئالدلا هذه نيعي دقو

 «توم تامالع تسيل ةديج ىرخألا تارامإلا نوكتو «ىّمحو لاعتشاو ىرخأ مالا عم (17هدمنأ)

 عيمج يف رظنلا معني نأ بيبطلا ىلعف هنم دب ال (6126مهطندن) فاعرلا عّقوتف كلذ لثم يفو

 . كلذ

 ةيصاخلاو ةروكذملا ةكرتشملا تامالعلا هذه مكح يف :لصف
 (1ةههنانق) نينطلاو عومدلا : لثم فاعرلاب ىلوأ وه ام ةروكذملا ةكرتشملا تامالعلا نم



 لح نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا

 لاعتشاو (طونم) عجو ريغ نم لاحطلاو (1106:2) دبكلا يبناج دحأ يف فيسارشلا ددمتو ممصلاو

 فيسارشلا ددمتو سفنلا (7135701770655) قيض لثم ء ءيقلاب صخأ وه ام اهنمو .(11620) س أرلا

 . (58:هتتةعط) ةذعملا يف (طةن») عجو عم هرثكأو ماذق نم اقلطم

 امنإ «(1ةءمممصطنسهن2) فاعرلا تامالع يف لخادلا سفنلا (712:207:0655) قيض نأ ملعاو

 قوف ىلإ هتدامب عفدنيو ئلتمي فوجألا نأ ببسب يفاعرلا عفدلل ةعيبطلا دادعتسا دنع ضرعي

 . (5«12مزئ26غه7 ه2عو55) سفنلا ءاضعأ مح زيف

 لباقم امهدحأ يف دوجوملا ام (112عم20::طن512) فاعرلاو ءيقلاب ةصاخلا تامالعلا نمو

 فاعرلا تامالع نم ةقاّرب تاعاعش (1325[17088122) ليخت نأ امك ءرخآلا يف دوجوملل

 ةرمحو («(7ه1:م10) ءىقلا تامالع نم ةواشغلاو ةملظلا لّيخت كلذ لباقيو .«(1136م0::طنهند)

 نم رارمصاو نودلا طوقس اهلباقيو ([1ةءمممسطنمأ2) فاعرلا لئالد نم هجولا (8منونمعا25)

 نم هنإف (آنمو) ةفشلا (1«عمم#) جالتخا لثم كلذك نكت مل اميرو «(؟لمصنا) ءيملا تامالع

 فنألا ةكح لثمو ([12600:طنهن4) فاعرلا تامالع نم هل لباقم الو «(07هدنا) ءيقلا تامالع

 . (7هدمنا) ءيقلا تامالع نم اهل لباقم الو ([136م0:طنهنه) فاعرلا تامالع نم اهنإف (2105)

 قرعلا ىلإ ةداملا ليم تامالع ىف : لصف

 هتحت لصحت (5130) دلجلا ىلع ديلا كاسمإ ناكو ةيجوملا ديدش ©0159 ضبنلا راص اذإ
 هخافتناو «ناك امم رثكأ كلذ عم (ةان») دلجلا ةنوخس دجتو :(8م5زم6135) ةرمح غبصتو ةوادن

 عبارلا يف غبصنا اذإ اصوصخو ظلغ ىلإ اغبصنم (0856) لوبلا ناكو «ناك امم رثكأ هرارمحاو

 يوق ضفان نم (21562565) ضرم ىف ضرع نإ كلذكو .ءنوكي ًاقرع ثدحأف عباسلا يف ظلغو

 زاربلا لق نإ اميس الو ءاقرع عقوتف ةديج تامالعلاو «ةيوق ةوقلاو «ىّمحلا هدعب تدتشاو

 . هيلع ٌرمتساو روردلاو (ءهعو)

 «قرعلاب تنرحب فاعرلاب نرحبت مل اذإ (8تعدنمع (6ها62) ةقرحملا تايمحلا نإف ةلمجلابو

 (76556) قرع ليلد وهف «همانم ىف هل ادادعتساو انزبأو فاح ضيرملا ىري نأو ضفانلا همدقتيو

 ,2(؟76556) قورعلا قيرط نم نرحبت ةداملا نأ ىلع ىلوألا ةلالدلا لدي (اتءنه«) لوبلا غابصناو

 عقوتي نأ بجي الو ءانلق امب لصفني مث (1310) لوبلا امإو (76556) قرعلا امإ قيرطلا كلذو
 (87ةعان2ش1100) غارفتسالا يف دب الو «بلاغ ةعيبطلا نم قالطتسا عم (7ءووءا) قرع ((0215عو) نارحب

 ةوق راهظتساو (21551مق0002) راشتنا (11680) ةرارحلا نم دّيزت كانه نوكي نأ «قرعلاب عقوتملا

 .هيوف

 (نءنمو لوبلا (0:عمم) ءاضعأ ىلإ ةداملا ليم تامالع يف : لصف

 نادقفو (75«معو) زاربلا ىف سابتحاو .(8130067) ةناثملا يف (0339119) لقث كلذ ىلع لدي

 تاجرجاو (7هرصنأ ءيقلا تامالعو ءاهركذنس يتلا (مزةسطمءعم) لاهسإلا تامالع

 .اهانركذ يتلا قرعلاو (812ءمممسطتهتة)

 ىلع ي ف ليلد لئالدلا رئاسو (8120067) ةناثملا (012169) لقث عم ليلحإلا ةقرح نأ :ملعا و

 مء "ن» بطلا وف نوناقلا



 نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا ل

 دوجوو مايألا رئاس يف هظلغو (ان56) لوبلا ناروث هيلع لدي دقو «راردإلاب (©51:65) نارحبلا نأ

 يف تركذ ام ىلعو (76069) زاربلا لئالد ىلع راردإلا ضرع امبرو « هيف (56لذ655) بوسرلا

 ْ . (760عو) زاربلا باب

 نطبلا قالطنا ةلق عم (81200ءم ةناثملا 3 ([68ه6) لوبلا عامتجا نتك اذإ ها ملعاو

 وسجو هئاضعأ ةئيهو «ليلعلا عبط يف وأ «تقولا كلذ يف (؟76556) قرعلا ةلقو (مطلمصعم)

 . ءاتشلا يف اصوصخو قرعلاو فالتخالا نود لوبلاب (08565) نارحبلا عقوتف هرهاظ

 69 زاربلا قيرط ىلإ ةداملا ليم تامالع يف : لصف

 هدكؤي مث «ريثك كلذ عم هنأ ملع اذإو يومدب سيل ُهّنَأ ملع اذإ لضفلا سبح ًالّوأ هيلع لدي

 لقثو «(8500ه:م65) نطبلا عيمج يف هدجي (02565) صغمو «(ان:ثه6) لوبلا رصح :هتامالع نم

 (8060العمتان5) رقارق ثودح لب (؟هددنا) ءىقلا تامالعل دقفو «(4ط0ه26) نظنلا لفسأ يف

 نودام ٌولعو «ةداعلا نم رثكأ هئيجم ليك نب (1هععو) زاربلا غابصنا ةرثكو بلاح خافتناو

 - .رهظ ©هنم) عجو ىلإ (80:5هءالوسدق) ةرقرق لاقتناو هوتنو فيسارشلا

 ؛(56085) زاربلا لئالد ضراعف (انتنه لوبلا رد امبرو حايرلل ًاضيأ كلذ ناك امبرو

 .درابلا ءاوهلا يف اميس ال ةسجملا ريغص ةداع هبلص (قطلهدمعس) نطبلا رسع ليلع يف اصوصخ

 0 . ضافخنالل هرغصو بلصب سيلو ةّوق عم ًاريغص (اانا ضبنلا نوكيو

 قرعلاو (112620:طنهنه) فاعرلا ةّلق ىف ةداعلا ىلاهسإلا (هن565) نارحبلا ىلع لدي دقو

 دعب (1151286) لوبلا ناك ىتم هنإ ليق ىرانلا ةاجلا ريق ةاكغملل أضوضخو 4 فالعشالا ةرثكو

 جرخي مل اذإ رارملا نأل ءجحسي داكي ًافالتخا عقوتف ًاقيقر سفيبأ ةّيبيغ ىّمح يف (©8569) نارحبلا

 وأ (76556]) قرع ةبلغ عم قالطتساب (0565) نارحب عقي اممفو «فالتخالاب جرخ هريغو لوبلاب

 ظ .(ا2826) لوب رورد

 محرلا قيرط نم نوكي دق (©50و) نارحبلا نأ تامالع يف 7 : لصف

 يف القث تدجوو «يلاهسإ 0 ردا نكي ملو تامالعلا رئاس دجت مل اذإ

 ىثمط هنأ مكحاف ادّدمتو كانه اعحوو نطقلا يفو «([016ال5) محرلا

 ف و رع (ط1301ع26ع) + خافتلا نم كن وكيلا ((01215عو) نا رحبلا نأ تامالع يف 0: : لصف '

 ةدعقملا (17 ءووعا)

 يحاون يف لقثو (110158) ناليسلا نم طمنلا اذه ةداعو لئالدلا رئاس نادقف هيلع لدي

 . ةوق ىلإ ميظع ضبنو :«(ةهادو) ةدعقملا

 لاقتنالاب (هت:م» نارحبلا نوك تامالع ىف : لصف

 عمو «(هنه) عجو تابث عم ىمحلا ةّوق لاقتنالاب نوكي يذلا (01569) نارحبلا تامالع

 وأ جضنلا رخأتو ريزغلا قرعلاو ثفنلاو (ءمعو) زاربلاو ([ل250) لوبلا نم تاغارفتسالا سابتحا

 ةميلسلا (001563565) ضارمألا يف اميس الو (©ان150» ضبنلا نم ةدوجو ةّوَقلا نم ةحص عم ؛همدع



 ا نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا

 يف (655) قورعلا خافتناو (©ةنه) عجولا اهيلع لدي لاقتنالا ةهجو ء«جضنلا ةميدعلا ةئيطبلا
 (0:8عة2) وضع اهيف يتلا ةهجلا ًاضيأو ء(1مقدصصسةه8) باهتلالا ةدشو هيلت يتلا ةيلاخلا 71

 بعتم (01830) وضع وأ (]0هذ51) لصافملا (طونم) عجو اوأ فعيف

 الو ا ل ا ا يب اذإ فيسارشلا امأو

 .لويملا عيمجل كرتشملاك كلذ نإف .ةهج ىلع
 نس يفو هلصفو (©010) ذربلا يف نوكت (40506559) تاجارخلاو تاللاقتنالا نأ ملعاو

 زجعت ةّوقلا ّنألف ىناثلا ىف امأو ءكسمم سباح (©019) دربلا نألف لّوألا ىف امأ ءرثكأ لاهتكالا

 ال ا 0 .ماتلا عفدلا نع
 «لاقتنالاو جارخلاب هنارحب لق نيثالثلا زواج نم لب نيسمخلا زواج نم مهضعب لاقو

 ىلكلا عفدلل ةلباق نوكت ال نأب :ةداملا يف امهدحأ :ناببس هل لاقتنالا لب ءدمتعمب كلذ سيلو

 ةوقلا نوكت ال نأ وهو :ةوقلا ىف ىناثلاو «لقألا ىف اهترثكو رثكألا ىف اهظلغ ببسب (662621)
 «ةسيئرلا (0ع35) ءاضعألا نيخ ةثبلا عفدت ال اع اضنأ ةنيعش الو .ظاسلا ةديدش اديمح ةيوق

 أرطيف لاقتنالا تامالع موقت ام ًاريثكو «ةخوخيشلا لئاوأل نابسانم بابسألا هذه نم نانثالاو

 .لاقتنالا عقي الف نفيبا سوق لوح اصوصخو ميظع (87ة0د90ه) غارفتسا اهيلع

 لفاسألا ىلإ لاقتنالا كلذ نأ ةمالع ىف : لصف
 . نيكرولاو نيبلاحلا نم خافتناو (1م3د مدن 20082) باهتلا عم لفسأ ىلإ (طهةنه) عجو تودع

 يلاعألا ىلإ لاقتنالا كلذ نأ ةمالع يف : لصف
 نإ ىّدأ امبر ىتح عمسلا ا[ضوصخ «ساوحلاو (1856340) سأرلا (6:ة0100) لقث هيلع 0

 يف ثدحو ةتغب كلذ لك نكسف ناك هماظن نم رّيغتو سفنلا نم (713:05655) قيض دعب ممصلا

 يف جارخب نوكي اذه رثكأو «(1طع ءمتصه ؟1ونآ) تابس ثدح نإ كلذكو «ثدح ام (115650) سأرلا

 ةرمحو غادصألا (طنآوو(0008) ابرضو جادوألا رورد ماد نإ كلذكو «(83) نذألا لصأ

 . ةثبال هجولا يف (8مرونمءا35)

 رخآ (1215635و) ص رم ىإإ ] لاقتنالا تامالع 4 : : لصف

 ضرملا ىلإ ههجو نأ ملعاف طاطحنالا دنع ىوقي داحلا (101563565) ضرملا تيأر اذإ

 . نمزملا (11563568)

 ىجارخلا (هن:6) نارحبلا تامالع ىف : لصف

 فانت اول ًانامز 183: لؤيلاةقز عض اوو ةدتعم تنابالعلاو ةنييعسم ةزقلا تناك اًذإ
 لبقأ اذإ كلذكو (151630 ةرارح اهيف ةدذام نم (1015635653) ضرملا نوكي ثيحو ءجارخلاب رذني امم

 (7«سماعو) غدصلا ينايرش تيأر مث «لاقتنا ليبس ىلع لب رهاظ (051565) نارحب ريغ نم ليلعلا

 ءًاديازتم سفنلاو الئاح نوللا ىرتو .نآدهي ال (©ناوة:ه5) نابرضلا يريثك طاسبنالا يديدش

 .هلصافم يف جارخل ضّرعتم وهف كلذ هب نمف ءًاسباي ًالاعس تيأر امبرو



 نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا 1,5

 جارخلا هيف عقوتي يذلا وهف رثكأ قرعب (0156858) ضرملا يف صتخي يذلا وضعلاو

 (ت5:65 نارحبلا عوقو لئالد نم انركذ ام ىلع لاهتكالا ّنسو ءاتشلا لصفو ءرثكأ (8050655)

 نأ الا ءجضنلل لوبقلا ةئيطب ٍذئنيح ةنئاكلا (4550655) تاجارخلا نوكتو ءهبابسأ نم لب «جارخلاب

 مهضعب نأ ىلع .«نوكسلا نم (0010) دربلا هبجوي امل لقأ ةخوخيشلاو ءاتشلا يف اهنم تادواعملا

 . هانيكح ام ىلع اذه فالخب لاق

 نم لفاسألاب ثدحي ًاعجو نأ ىلع لد ىّمحلا دوعص دنع ىئاملا (ن,فه©) لوبلا رثك اذإو
 «ىرخألا تانارحبلا رخأت (ةطوهموو) جارخلا (2وعو) نا رت ىلع ةيوقلا لئالدلا نمو «ندبلا

 عاجوأ اهيف تضرع اذإ ةلواطتملا (©2د5© ةلعلا هذه لثمو نيرشعلا دعب ام ىلإ ةلعلا لواطتو

 راردإ نكي مل اذإ ةيئايعإلا تاّيمحلا يفو «٠ (455055) جارخلا عقوي عضاوملا ضعب يف ةعفد (طوند)

 (ملطوءعءوو) جا رخ عق وي (ط1ةمط0ء2) لاهسإ الو (813عهص0ه::طنهن2) فاعر الو نيخن (10 80)

 . يروحاب موي يف ًاصوصخ «(1هذ0) لصافملا

 الو ءهئطب عم أمات ءيطبلل (©568) نارحبلا كلذ نوكي ال نأ هيلع ةيوقلا لئالدلا نمو

 نإف ءافاعر عّقوت نيخث لوبب عبارلا يف نرحبت مل اذإ ةيئايعإلا تاّيمحلاو «ىرخأ تامالعب ًادواعم

 ءايعإلا ناك نييحللا بناج ىلإ وأ ةكدعت يتلا (101510) لصافملا (465هع55) تاجارخ عقوت لاط

 نأل رثكأ يددمتلا يف نييحللا يف عقاولا (مط5عوق) جارخلا نكل ءهسفن ءاقلت نم وأ ةضاير نم

 نم نوكيو ءبدج (3014) لصافملا نم اهيف نوكي الف ءديدشب سيل اهبعت (70181) لصافملا

 (ةهزه0) لصافملا يف كلذ ناك ًايكرح ناك اذإ ءايعإلاو «ءلوبق وخرلا محللا نمو ديعصت ىّمحلا
 ظ ا

 ًاظيلغ ًاريثك الف الوب هبحاص لّوبيف هتامالع هيلع لدتو (4ط5هع59) جارخلا عّقوتي ام ًاريثكو

 كلذو «(465:ه©55) جارخلا اهيف لق قرعب ةعلقم ضفانب ةأدتبم تايّمحلا تناك نإو «عفدنيف ضيبأ

 . اذج ةريثك ةّداملا نوكت نأ الإ عبرلاو ٌبِغلا لثم

 جارخلل اهيف لضفي امّلقف «ةريثك ةّدام موي لك هضفنب غرفتسي دواعملا ضفانلا نإف ةلمجلابو
 جارخلا هعم لقي اضيأ ظيلغلا راردإلاو «(07556) قرع عم فيكف هدحو ضفان ناك اذإ اذه ءيش

 (0:عمص) ءاضعألا 8 رثكألا يف نوكت ةلواطتملا ةنمزملا يف يتلا (46:هه55) تاجارخلاو (45هع55)

 ىفو نيبناجلا ىف ةطسوتملا ىفو ءايلعلا (0838) ءاضعألا ىف دحأ ىه ىتلا ىفو ؛ءىلفسلا

 اهب عقي امأ ع (مطوءءوو) تاجا رخلا هذهو «(832) نذألا لف اما تاجا رك سوعغراثيل

 . (آهذه0) لصافملا تاجارخب نرحبت ام اريثك (آدد»8) ةئرلا تاذو مات (0565) نارحب

 (مهلط5©ع55) تاحا رخلا هذه لاثمأ ماكحأ ىف : لصف

 هلاح لخي مل (12 1ع خافتنا ريغ نم باغو (455055) تاجارخلا هذه نم 00 ام

 (ةهزها) لصافملا ىلإ ةّداملا عفدنت وأ ءضرملا دوعي وأ ناك امم مظعأ دوعي نأ اَمِإ :نيرمأ نم

 افخ ثروأ ام (45059) تاجارخلا هذه ريخو .ةفيعض وأ ةبعتم وأ ةعجو (0عهص) ءاضعأ ىلإو

 . ةفيرشلا (0عده) ءاضعألا نم ًاديعب ناكو جراخ ىلإ ليملا ديدش ناكو جضنلا دعب ناكو



 ١١1 نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا

 أطبأ هنأ الإ داحلا بلصلا نم ةلئاغ لقأ هّنإف ديلا تحت ًانماطتم نيل ماروألا هذه نم ناك امو

 ىّمحلا هعم تيقب نإ اذه لاثمأو «ديدش (©ةند) عجو هبحصي ال هنأل هتلئاغ لقت امنإو .دربأ هنأل

 .نيرشعو نيتس نيب ام اهنود يتلاو «نيتس دعب عّمجت لذحتت ملو

 عم نوكي نأو الفاس هيلإ لامملا (0:عد5) وضعلا نوكي نأ ةلئا: (46همهو5) تاجارخلا ّلقأو

 ايناث اهعوجر نم ضرع اهعسي مل نإ هنإف «ةذاملا عيمج عسي ناكملا عساو اسيسخ الفاس هنوك

 ىلإ تفكناف ديربتلاب لهاجلا بيبطلا اهعدر اذإ اهل ضرعي ام اهيف دسفت تناك يتلا عضاوملا ىلإ

 تاجارخلا ٌرْشو .تلتقو دّدرتلاو نفعلا نم اهيلع ىرج امب أًرش تدادزا دقو «هنم تتأ ثيح

 هبو ًافيعض ناك ام جارخلاب عضاوملا ىلوأ نكل لخاد يفو لخاد ىلإ نوكي ام ةينارحبلا (455055)

 قرعلا (51088) ناليس ةرثكب ٌصتخي يذلاو لفاسألا يف ًاصوصخو «نمزم (01563865) ضرم
 يتلا نا ءانهك .حتفنا ام سكن اهعبتي نأ نم اهدعبأو (4طو0655) تاجارخلا لضفأو ءهنم (/655©])

 . سكنلا ىلع اهلدأ اهنم بّيغت

 ةشتلا عوقو تامالع يف : لصف

 ىلإ مهناولأ تلاحو مهؤاكب رثكو مهتعيبط تلقعناو مونلا يف عّزفَتلا مهب رثك اذإ نايبصلا

 املكو «نينس عست ىلإ - (©هدك ل1 وضهم) جّنشتلا عف هوتف «ةدومكو ةرضخو (87151م6135) ةرمح

 1-59 كلذ ناك اورغص

 تّججوعاو مهفرط رثكو (8:00:0 5,0 ةداحلا ىّمحلا يف مهنيعأ تّلوحا اذإف «ناّبشلا اَمأو
 ,(©ههدلونهد) جّنشتلا عوقوب مكحاف مهنم (16ءاط) نانسألا فيرصت رثئكو مههوجوو مهقانعأ

 مرو ناك اذإف «ىّمح ريغو ىّمحب (51620) سأرلا يف لقثلاو ةبقرلا ©ةن») عاجوأ لوطت ام ًاريثكو

 .هب عطقاف عضاوملا هذه يحاون يف اصوصخ راح

 ضفانلا عوقو تامالع يف : لصف

 دّيج (08565) نارحب تامالعو ةمالسلا تامالع (5طعهنء [©/2©6) ةداحلا ىّمحلا ىف تيأر اذإ

 فاالتخا كنتأي نأ الإ «(نمودعو) نارحبلا هب عي ضفان ثدحيس هنأ ملعاف 50 لوبلا لقو

 قرع هولتي ام اريثكو عقوتملا ضفانلا دري الف لدتعملا اّمأو .لادتعالا رواجم (460همع5) نطب

 . (/ه556) قرعلا ةمدقم ةقرحملا ةداحلا (21562565) ضارمألا يف ضفانلا نإف «(6556ا)

 دّيحلا (هن:6 نارحبلا ىلع ةلادلا تامالعلا ىف :لصف

 نوكي نأ مث «مت دق جضنلا نوكي نأ وه لضافلا (0:69) نارحبلا تامالع دوجأ نأ ملعإ

 مايأ نم هبساني موي هب رذنأ دقو ءاهركلتس يتلا دومحملا (02565) نارحبلا مايأ نم موي يف

 ضرملل لعافلا طلخلا نم هغارفتسا ناكو «جارخب الو لاقتناب ال غارفتسإب ناكو «راذنإلا
 ةعيبط (05565) نارحبلا ةدوجب قثوت دقو «ةلوهسب لمتحا دقو «ةبسانملا ةهجلا ىفو (1015635ع5)

 يرجي يتلاك هلاوحأ يفو ًابسانم ًانارحب دجو اذإ ةقرحملاو ٌبغلاك هعون يف (0156258) ضرملا

 تامالعلا تاقوأ يف ن15) ضبنلا لاحو ةّوقلا لاحو يغبني ام ىلع ضبنلاو ةّوقلا رمأ اهيف



 نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا ل

 دومعلا وهف يوتسيو هفالتخا لقثو ةوق دادزي ناك اذإ ًاصوصخو اع اوف ناك اذ ةيعصلا

 .ةفخلاو ةحارلا ةفداصم كلذ مامتو هيلع لومعملا

 نأ نم ٌمصأو ىوقأ ءاجرلاف ًايروحاب مويلا ناكو ءتعمتجا اذإ ةئيدرلا تامالعلا نأ ملعاو

 (©دل56©) ضبنلا ىرتو ةلئاهلا تامالعلا مظعت ام اريثكو «كلذ دمتعت نأ بجيف «فالخلاب نوكي

 . ىوقيو يوتسيو ّحصي
 هل ما هو دع بس وا م ع

 (0215عو) د نأل بجو أ اهب حرفلا نإف ةلئاه تامالع هب ترهظ املكو «تنَمأ دقف (1563569)

 . برقأ

 ءيدرلا ((11565) نارحبلا ىلع ةلادلا تامالعلا 5 : لصف

 رس نوكأ لفك ةواقؤوكذدلا ةدّيجلا تامالعلل ةفلاخم نوكت نأ اهلئاوأو اهلوصأو

 يف ببسلا تفرع دقو «ليبسلا قباس «طارقبأ» هيمسيو .جضنلاو ىهتنملا لبق (028565) نارحبلا

 .رغصلاو طوقسلا ىلإ هعم ذخأي (ماداوو» ضبنلا نوكي نأو «يروحاب ريغ موي يف نوكي نأو هتءادر

 غارفتسا اهعبتو «جضنلاو ىهتنملا لبق تءاج اذإ (©5569) نارحبلا تامالع ّنأ ملعاو

 ريبدت ريغ نم زجع نع عفد وهو ةرثكلل كلذف «هب ٌرتغت نأ بجي الف ؛عيرذ (87213400)

 بجي ال امم رهاظ (872ءان200ه) وبلا ريع نم ضيرملا هدجي يذلا فخلا نأ امك ( 2 ءونصعم)

 ةعيبطلا زجعتو مروعا ءاهنم حالصل ال ةداملا نم نوكسل كلذف هب ٌرتغي نأ

 .اهعفد نع اهفعضل '

 ءيدرلا (©8: نارحبلا ىلع ةلادلا تامالعلا ماكحأ يف : لصف
 تامالعلا نم كلذ ريغو بجاولا نع هرّيغت وأ جضن مدع نم ةئيدر تامالع تعمتجا اذإ

 لاح نم فّرعتي امم ءطبلاو ةعرسلا ىلع مكحلا فقوي ؛هتومب ليلعلا ىلع اهنم مكحو ةئيدرلا

 بوسر ناكو ةئيدر تامالعلا تناك اذإ هنأ اذه لاثم «هانركذ دق امم نارحبلل ةمدقتملا بابسألا

 تبجوأ نإ سداسلا يف وأ احلا يف توملاف .عبارلا يف كلذو كلذ ريغو دوسأ (56لنطعطاك)

 . ًامدقت ةروكذملا بابسألا

 اهماكحأو جضنلا تامالع يف : لصف

 غبص ةذدشب َرَثْعَُي ال نأ بجيو' ءهعضوم يف رّسف دقو ؛(ا]656©) لوبلا نم فرعي جضنلا ظ

 ماوقلا يف حجضنلا مدعو . . جضنلل سيل كلذ نإف .«(5601326885) بوسر نكي مل اذإ (ات2م6) لوبلا

 . هتلوهس وأ «عافدنالا رسعل ةداملا ًأّيهتت ماوقلاب نإف «نوللا يف هنم ّرضأ

 ترخأت نإو ؛هيف كش ال ميلس ضيرملاف «ضرملا لوأ عم جضنلا تامالع ترهظ اذإو

 .اليوط نوكي نأ نم دب الو .هيف رطخ ال اليوط ناك امّيرف ءرطخ عم ًامئاد نوكت نأ بجي سيلف

 لب «(0ق55عو) نارحب ناك جضن ناك املك سيلو . جضن ناك دقف ءدّيج (01565) نارحب ناك اهلك

 . للحتب يضقني (10156ةقعق) ضرملا ناك امير
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 عجو مرولا جضن عم نوكي ال امك ؛ةلوص جضنلا روهظ عم ىّمحلل نوكت ال هنأ ملعاو

 .هعقوتف ةتباث ةّوقلاو «ةدّيج ضارعألا تيأرو جضنلا رخأت اذإو «ديدش (©ةند)

 اقلطم تامالعلا ماكحأ يف : : لصف

 نارحبو ميظع ريخ ىلع لد امّبر لب ءًائيدر سمللا يف وأ نوللا يف ةعفد رّيغت لك سيل

 ةنحسلا يف ةيلوبذلا تامالعلا نم ناك امو كلذ بيقع ندبلا لاح كلذ عم ربتعا لب ( عفان (065ءو)

 لاهسإو ةضايرو بعتو رهس ببسب اعفقاو ( ( ام عدتنان عي) فارطألاو هجولاو (2طالقاوانع)

 طوقسو قارتحالا ببسب ناك امو «ةثالث وأ يد ىلإ دوعيو ميلس وهف ( (101ة0عه)

 .ءيدر وهف ةوقلا

 ةدتحلا تامالعلا ركذ يف 07 : لصف

 نإو هعم (2طالقةوادنع) ةنحسلاو ةّوقلا تابثو «ضرملل لامتحالا : ىه ةدّيجلا تامالعلا

 حاجنإو ءجضنلا تامالع روهظو هماظتناو هدادتشاو (©ن16© ضبنلا ةّوقو «هضارعأ تذدتشا

 ضينلا لابقإو «(878هنه108) غارفتسالا بيقع ذخؤي فخلاو .هتمالع ةدوجو (085658) نارحبلا

 تامالعلا نم (87ةءند80ه) غارفتسالا بيقع ىذراعلا رارعشقالاو ةدوجلا ىلإ هعم (2ان156)

 نأ كلذ لضفأو .ةداملا عالقإ عم (0010) دربلا بمتءيو «ةنوخسلا عالقإ ىلع لدي هنإف «ةدّيجلا

 . ةماقتسا ىلعو ةلوهسب يذؤملا طلخلا نم (878عم808) ها نوكي

 ةدوجو لقعلا تابث كلذكو «ءاجرلا بجوي ةئيدرلا تامالعلا عم ةّوقلا تابث نأ ملعاو

 مونلا بيقع فخلا دوجوو «ةبيرغلا ةلئاهلا لاوحألا نم هيلع أرطي ام لامتحا ةلوهسو سنتلا

 هشعنو هتعفنمو ءاذغلا لوبقب نسحو «لادتعاب (4ممء[16) ةوهشلا :ةدّيجلا تامالعلا نمو ء«دّيج

 ةنحسلا :ةدّيجلا تامالعلا نمو .لهسلا نسحلا سفنتلا :ةدّبجلا تامالعلا نمو .هعوجنو

 ءاضعأ يف ([81630 ةرارحلا ءاوتساو ؛«يعيبطلا مونلاو ؛ يعيبطلا عاجطضالاو . ةيعيبطلا (6طالقنونع)

 اهفعض عمو «ةلجاع ةيفاع ىلع لدت ةّوقلا ةحص عم ةدّيجلا تامالعلا ْنأ ملعاو .ندبلا (0عده)

 .ةنرم ةئاع ىلع لالت
 ةئيدرلا تامالعلا ماكحأ يف 5 : لصف

 «ةيوق ة ةّرقلا تناك نإف .توملاب رذنت ءادرلا نم ةياغلا يف يتلا ةئيدرلا تامالعلا ْنأ ملعإ

 . لوط ريغ نم لتق ةفيعض تناك نإو «لتق مث «ضرملا لاط
 ةدام لاقتناو دّيج (0:65) نارحب ضرعي مث ةئيدر مايأ يفو ةكلهم تامالع رهظت ام ًاريثكو

 فاختو «ىهتنملا دنع ةدّيجلا تامالعلاب قثت نأ بجيو «ةمالس نوكتو (0:عده) وضع ىلإ

 . طقست ةّوقلا رت مل ام ًاضيأ اهب مكحت الو «ترداب اذإ ةكلهملا

 يتلا ةداحلا (2156ة5©) ضارمألا يف يعارت نأ بجي مث «ةئيدر ةمالع هدحو ةوقلا طوقسو

 اهّنإف (0ءعدم) وضعلا كلذ لاوحأ نم نوكي ام بنجلا تاذل ردصلاك نّيعم (0:888) وضع اهؤدبم

 ةمالسلا ىلع لدأ (51هانءوز) بنجلا تاذ يف ثفنلا حضن نإف ءرخآ (0ع25) وضع لاوحأ نم لدأ
 . ءاملا حضن نم
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 ةيعيبط ريغ ةئيدر ةئيه هريغو نيعلاو هجولا يف ىأر اذإ سّرفتملا بيبطلا ىلع بجيو

 يف ىتح ًامزج مكحي الف ؛ «صخشلا كلذ بسحب يعيبط كلذ له ءًالوأ فّرعتي نأ رثكألا بسحب
 اميرف ذاب نيس قف وأ (1563565)1) ضرملا نم كلذ له فّرعتي نأ ًاضيأو ًاضيأ (مانلدو) نضتلا

 كلذ ءيش لكأل ةطرفم دس ةنوشخو ءيدر غبص (1288106) ناسللا ىلع الثم ثدح

 ضرملا ال .هلعف

 ةئيدرلا تامالعلا ركذ ىف : لصف
 كلذ ركذت نأ يرحلابو وضع (0:عو2) وضع لعف بسحب فلتخت ةئيدرلا تامالعلا

 نوللاو ةنحسلاب ةقّلعتملا ةئيدرلا تامالعلا ىف : لصف
 وهف .غارفتسال الو عوجل الو رهسل ال تيملا ةنحسك ىمحلا (6طاو:نا16) ةنحس تناك اذإ

 ددحتو هنيع تراغ يذلا وه ءاحصألا هوجو فلاخيو تيملا هجو هبشي يذلا هجولاو ةئيدر ةمالع

 وأ ٌدوسا وأ هنول دمكو هتدلج تدّدمتو هتمحش تلقناو هنذأ تدربو تضّبقتو هغدص أطلو هفنأ

 . لجاع توم ةمالع اهّنإف ءفودنملا نطقلا ةربغك تناك اذإ ًاصوصخو «ةربغ هتلعو ٌرضخا

 ناك امو ءرطخ ىلع لَو (12زء3565) ضرملا ليلقلا حيحصلا (21562565) ضرم اذإ هيَ ملعاو

 . ةليلو موي يف ولو ةيعيبطلا ةلاحلا ىلإ ًاعيرس دوعي هنإف ءضرملا ريغ بابسأل رّيغتلا اذه نم
 حالصلا ىلإ دوعي الف ةئيدر هتمالع يذلا وهو (21568565)» ضرملا هببس يذلا رخآلا اًمأو

 سيل اهعم ركذ امو .ءرهسلاو (81726118108) غارفتسالاو عوجلا ببسب يذلا لوألا نأ ىلع ىنيوهلاب

 ائيدر ناك ةداحلا (121563565) ضارمألا يف كلذ قفتا نإف .هريغ نم ملسأ هنكلو ءأضيأ ديجي

 ضارمألا يف نئاكلا نم ملسأ وهف كلذ عمو « بلغيس (101563565) ضرملا نأ ىلع اليلدو

 .نواعملا كلذ ببسب ال (121563565 ضرملا ببسب ةداحلا (101563568)

 داسف ببسب نوللا رّيغتو طارخنالا تامالع نم رهظي ام نيب قرفلا فّرعتي نأ بجي كلذكو

 سأب ريبك هب نوكي ال (8736ان21108) عارفتساو ةدهسأ يسيسن وأ «ضرملا

 يف (6201097) لقث هعم ثدح رهسلا هببس ناك نإ كلذ نم (6)8) نيعلا ىف هركذن ام كلذكو

 مدقتو 2 (©ان15) ضينلا نم ديدش رتاوتو «(156 600238 /181]) تابس ىلإ ليمو .ء(8ء110) نافجألا

 امو . طرفأو مْدقَت دق (122:2062)1) لاهسإلا دجعت (5062::1012) لاهسإ ببسب ناك امو .دؤم رهس

 كلت نادقف (1015625685) ضرملا نم هلأ دكؤي اممو .ةعفد ال جيردتب اكاد دجعت عوج نم ناك

 نوللا رارفصاو ءّسملا دنع كدي ىقلت تارارشلاك ءايشأ ساسحإو ىّمحلا ةّدح ةذشو «بابسألا

 توم نم هرثكأف ءدوسألا هلك كلذ ٌرشو «ةئيدر ةمالع «ةتغب هدادوساو «ةدّيج ريغ ةمالع «ةعفد

 سيل (51680 ةرارح نع نوكي دق هّنأل «ملسأ هّنكل دّيجب سيل رارفصالاو «هيلت ةدومكلاو ةزيرغلا

 فوت نأو ءاميلس نوكيف «(هن8) عجو نع وأ عوج وأ رهس نع ناك امّبرو .ةدورب نع هلك

 . ةئيدر ةمالع نكي مل «نوضغ (7105©) فنألاو ةهبجلاب
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 عادصلا نم ةذوخأم تامالع يف :لصف
 ضرملاف «ةئيدر تامالع كانهو داح (1215635665 ضرملاو ةفيعض ةؤقلاو ماد اذإ عادصلا

 فنألا نم يرجي انش عباسلا دعبو ءافاعر عباسلا نإ عقويف ء«نكي مل نإو «لاّثق (6015ءةقعو)

 ةدمب اَمإ نكلو «فاعرب هلالحنا نوكي املقف «نيرشعلا ىلإ ماد نإف «(8ه) نذألا وأ 0005©)

 ([1ءدلهعطع) حاقعلا ها قدي طواكأو  لفسأ اضوضقنو جارخ وأ نينذألاو نيرخنملا نم يرجت

 دوكي ةةغدتبي اه رثكأو . عباسلا يف علقي مث «سماخلاو عبارلا يف هيلع بعصيف «هضرم لّوأ نم

 . رشع ىداحلاو «عساتلا يف علقيو «سماخلا يف بعصيو «ثلاثلا يف

 0000 ؛ثلاثلا عباس هنإف رشاعلا يف نوكي نأ سايقلا ناك نإو : :اولاق

 نإف ءليبقلا اذه ىلع سيل باسحلا ْنِإف ءيشب طمعا يدنع (5121652621) مالكلا اذهو «(©15و)

 اذه نم ضرعي ام رثكأو «يدبابلام ىلاعيرمللا يرعب ءرشع عبارلا يف علقأ سماخلا يف أدتبا

 . تغلا يف ضرعي (116203ءطع) عادصلا

 سحلا ةهج نم ةذوخأم ة ةئيدر تامالع يف : : لصف

 ناولألاو حئاورلاو تاوصألا نع برهي نأو « ةئيدر ةمالع « «عمسي الو ضيرملا رب ذل نأ

 . يناسفنلا (ممعدست2) حورلا فعض ىلع لدت هذ ةمالع «ةوقلا تاوذ

 نيعلا ىف ةنئاكلا تامالعلا ىف : لصف
 (5062::1012) لاهسإلا نم ببسب ال : ايهضلتت و م ه1 طع ©لع) نينيعلا 0 وؤغ

 ةيريفرف ىلإ اهرارمحاو (518) نيعلا ضايب ةدومكو .ةدّيج ريغ ةمالع ؛عوجلاو رهسلاو
 .ةداحلا (1215635ءو) ضارمألا ىف (86) نينيعلا ىدحإ رغصتو .ةئيدر ةمالع (ةينرجلافسأو

 (5)©) نيعلا ءاوتلاو . ةكلهم ةمالع ًائيش ليلعلا ىري ال نأو .ًادج ةئيدر ةمالع ؛هوحنو ماسرسلاو
 . ةئيدر ةمالع ءةداحلا (121563565) ضارمألا يف اهلوحو

 طقف (8ال©) نيعلا لضعب صاخ ((0021015108) جنشت نم ناك نإ (52طنوهدانت) لوحلا اذهو

 اّمأو .هوحنو لقع طالتخا نوكي ال نأ كلذ ةمالعف .(8:ةنه) غامدلا يف (©1505065) ةفآ ريغ نم
 رمحلاو ءرثكأ (70م10) ءيقلا ىلع لدت دوسلا عمللا نإف «عمليو ىري اًمم ةذوخأملا تامالعلا
 لك ىلع ٌلديو «قوف ىلإ (810059) مدلا ليم ىلعو رثكأ (126مدهطنهن#) فاعرلا ىلع ةقاربلاو
 ةمالع «ةدحاو (86) نيع نم اصوصخو .ةدارإ ريغ نم عمدلا نايرجو «ىرخألا هلئالد دحاو

 فاعرلا تامالع رئاس هيلع ٌلدتو «ةيفاعو (©:1569 نارحب ةمالع كانه نوكت نأ الإ مهللا «ةئيدر
 ع رخأ تامالع ةمالس عم ([1ح صممرىطنسند)

 ةدارإ ريغب وأ ةدارإب جورخلاو دربلاو ّرحلاو ظلغلاو ةقرلاو ةرثكلاو ةلقلا عومدلا نم دقفتيلو
 دادتما نوكي نأ الإ مهللا «لاتق وهف ةملظلل هبح ٌدتشا نإف .ةدّيج ريغ ةمالع ءءوضلا ةيهاركو
 فرط ريغ نم فقاولا رظنلاو ,يناسفنلا (طم عت 2) حورلا ةَوق طوقسل وهف نكي مل نإف «عجوو

 صمرلاو «ءيدر ءءيش دعب ائيش (5010ع5 ه1 طع ل6 صمرلا عامتجا ةرثكو «ءيدر .ةكرحو

 زجع نم دلوتي (505065 ه؛ اطع ©الع) صمرلا اذه لثمو ٠ ءيدر ءادج سبايلا (50065 01 اطع ءالع)
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 نيعلل ءيش نازرغك هرثكأ عم سحي كلذلو «ةداملا (©00119©) جاضنإ نع ةيزيرغلا (8:6) نيعلا ةوق

 (8 نيعلا ىلإ ةيئاجلا (88هذوةدم) ةبوطرلا ةرثكل كلذ نأ لاقي نإ زوجي الو ءجورخلا موري.

 سبيلا تامالعو .ةرئاغ ةسباي لاحلا اذه ىف (8©) نيعلا ْنأل ءاهجاضنإ نع ةعيبطلا زجعت ثيحب

 1 اعيرنس (ةقال ه1 طع 9ع) صمرلا اذه سببت كلذلف « ةحضأو

 جسنك ءيش ةحوتفم يهو ةقدحلا ىلع عمتجي نأ ءهذهل ةبسانملا تامالعلا نمو

 برق ىلع ليلد وهو كلذك نوكي لازي الو ءًأصمر ريصيف رفشلا ىلإ ىحنتي 0 تويححلا
 لك ةئيدر ةمالع «ىمحلا ةدح يف كلذك اهؤاقبو (86) نيعلا (8مونمءا35) ةرمح ةذشو «توملا

 ءأدرأ ةينوجنامسأو 0 ىلإ اهلاقتناو «(5:هرصةءط) ةدعملا مف يف وأ راح يغامد مرو ىلع

 يف ماروأو ةريثك ةراح داومل ناك امبر :ءيدر ليلد ؛قيرابتلا ةرثكو اهب (8ا©) نيعلا ظوحجو

 .ةديج ريغ ةمالع «ةداع ريغ نم مونلا يف احوتفم (826110) نفجلا ءاقبو «(8عهنص) غامدلا يحاون

 ةحوتفم (7ة1عء[اادا1ه655) ةظقيلا يف (81©) نيعلا ىقت آو ءيدر ليلد «(8زعان#) نافجألا سبيو

 نايذه عم ًاضيأ (808) نيعلا عاستا ةدشو .لتاق ليلد «فرطت مل عبصأ اهنم برق ول ىتح

 تام «هنيع تحت ءاضيبلا ةسدعلاك (511511165) رثب هب رهظ نم نإ ليقو .لتاق «فعض (2ءانوةادس)

 ْ .ةوالحلا (4ممءاناع) ةوهش هب رهظتو ءرشاعلا مويلا يف

 فنألا ةهج نم ذخؤت تامالع ىف : لصف
 (00ه مت سل و1 هه) جنشت هيف ببسلا نإف «توملا برق ىلع لذ ءيدر «(0705©) فنألا ءاوتلا

 ؛«نيرخنملاو 0705© فنألا ىلع قاشنتسالا ىف ليوعتلاو ؛ ءيدر اقرأ «هحطرفتو «لاّتق ءيدر

 نم رفصألا ءاملا رطقو نيطلا وأ نمسلا وأ كسملا (8/ة545) حير هسفن نم دجت نأو .ةئيدر ةمالع

 سطعي ال نآو توملا برق ليلد ناك امّبر :«(58(طعهنء ؟6767) ةداحلا تايّمحلا ىف (7705©) فنألا

 رقعلا هفعري ال نأ كلذكو «(16 ةعهوو11ه5) 1 نالطبو .توملا ليلد 1 ةتاييطغولاب

 «ةدّيج ريغ ةمالع «ببس ريغ نم هبقثي هنأك هفن أ ىلع هعبصإب ضيرملا نم حاحلإلاو .«.شدخلاو

 .ءيدر هام فنألا نم ءاملا جورخو

 نذألا ةهج نم ذخؤت تامالع يف : لصف

 اذإ (5ه2) نذألا خسو نإ ليق . ةئيدر ةمالع «ةفدصلا ضّبقتو ءاهبالقناو ةمحشلا فافج >

 ةداح ىّمح عم نذألاب ملأ ثودح «نيلوألا دنع «ةكلهم سونيلاج دنع ةئيدر ةمالع وهف الح

 امأو «خياشملا يف كلذو «نكسيو «ءيش هنم لسي مل نإ لتاق هّنإف «ةرطاخم « (5(طعهنم 8068

 ظ . مهّسح ةدشل حتفني نأ لبق نوتوميف «نابشلا يف

 نانسألا ةهج نم ذخؤت تامالع يف : لصف

 ا لكأي اهبحاص أك و (انطعمنع [عبءم) ةداحلا تاّيمَحلا يف (1ةعاط) نانسألا ةضقضق

 .نيعلا ةرادتسا :سيوطت )١(



 نفي نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا

 هّنإف ءّدَنْشت هاّمح نأ ىلع تلد تاجوزل تاّيمحلا ىف هنانسأ تيشغ نم ليق .ةدّيج ريغ ةمالع
 ةيقنتل تقو لك ىضرملا ضّرعت «للحتلا ةئيطب ةجزل ةدام ىلعو ةديدش (81620 ةرارح ىلع لدي

 امثر «ةداع ريغ نم اهفيرصتو (166) نانسألا ريرص . دّيج ريغ ليل «ترج ةداع ريغ نم مهنانسأ

 كلذل داتعم وه نميف الإ ءكاله ىلع لد كلذ ثدح مث «ثدح نونجلا ناك نإو «نونجب رذنأ

 . ةئيدر ةمالع ')ايانثلا رارضخاو «ببس ىندأ نم هنانسأ ٌرصتف «هيكف (1405065) لضع فعضل

 هيلي امو مفلاو (1ةصعانع) ناسللا ةهج نم ةذوخأم تامالع ىف : لصف

 فوفجو «ةءادّرلا ىلع ةمالع ةذداحلا (1015685ع8) ضارمألا يف (1328ان#) ناتسللا ةدوكر

 يف ًاصوصخو ؛لتاق وهف دوسا مث ىهتنملا عم نشخ مث ًالوأ سبي مي اذإو ءدّيج ريغ قيرلاو ملا
 .رشع عبارلا

 داسف ىلع لدي هّنأل .كاله ليلد ةداحلا (ط1وع25ع5) ضارمألا يف مفلا نتن ةدش نأ ملعاو ظ

 ةفشلا ءاوتلا «ةئيدر ةمالع ةقلخ ريغ نم ىرخأللا ىلع (11م9) نيتفشلا ىدحإ ٌولع .اهلك طالخألا
 باهتلالا طرف ىلع لدي تايمحلا يف (1155) نيتفشلا قمشت م . ءيدر ةداحلا تاّيمحلا يف (آنم5)

 ةداحلا (65©1015635) ضارمألا يف أحوتفم مهلا ءاقب «ءيدر امهدربو امهصلقتو .(1ه1ةصدتت 2600)

 . ةديج ريغ ةمالع (12موادع) ناسللا سبي طارفإ «ءيدر ليلد

 وأ دوسألا صمحلاك (5(طعمتع [ع62) ةداح ىمح ىف (1ةهوانع) ناسللا ىلع ناب اذإ ليف

 . ةراحلا ءايشالا (مممعاتاع) ةوهش هل ضرعتو .«بيرق توملاف .عورخلا حك

 ([12:5طضعو5) ةنوشخ يف لّمأت و ء ماس 2 ليلد ءهسبيو (122عا06) ناسللا (1132582655) ةنوشخ

 . اغباص ًائيش هببس نوكي اليك لّمأت لضف هنول رّيغتو (1هواد# ناسللا

 هيلإ ايقرتم نكي مل ام لاح لك يف بلاغلا طلخلاب (؟همونم) ناسللا غبصني سيل هْنأ ملعاو

 . ةكراشملا (0:عه2) ءاضعألا ضعب نم هراخبب وأ «.هرهوجب

 (8ةكبمل) ١ ءيرملاو ( 0و راحل لاوحأ نسم ذخؤؤت تامالع يف :لصف

 هيحاونو

 قانتخاللاو .ةئيدر ةمالع ,.((02565) نارحب موي يف ال ءةتغب (5هموانلان0هه) قانتخالا

 ةنوخسلا يف (1168) بلقلا غلب دقو الإ نوكي ال دابزإلا نإف . فخأ ءدبز الب (5نئةمونلانانمد)

 ال اذهو ءاوتسالاب سفنلا دري نأ عيطتسي الف «سباجحلاو (ةدنهع) ةئرلا لاعفأ هل لطعت اقليف

 تمس رتكألا نفاد ًاريثك نوكي دقو .ميظع رمأل الإ مطقمرهت) قلحلا ىف مرو الو .نوكي

 رطأ دقف «ةبعص (510508128) قيناوخ ةيوقلا ىمحلا يف تثدح اذإ .ةلمجلابو .ء(8:هةنه) غامدلا

 هليبس لس دقو ًاريثك اميسن (81680) ةرارحلا ل ببسب ىضتقي (116811) بلقلا نأ «توملا

 ظ .ةاسلا ييقلب كاز ورم طرفيو 15163(2: بلقلا بهتليف

 . مفلا يف لوألا سارضألا :ايانثلا ()



 نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا ْ 1(

 ةدشل وأ راقفلا لاوزل نوكي نأ اَّمإ كلذ نإف ٠ ءعلطلا ملم يع يدرلا جوعا كاددكو

 نأ كلذكو .ءيدر ليلد دكب الإ علبلا عيطتسي ال نأ ًاضيأو ”ىدحتلا اجيد تو هنيسبلا

 . ديج ريغ ليلد وهف تقو لك هقيرب صغ اذإ كلذكو ؛هفنأ نم جرخيف ءاملاب قرشي

 اهمفو (6:هددعا) ةدعملا بناج نم ذخؤت تامالع يف : : لصف

 كلذكو .لاهسإلا بيقع اضويضخخو «ءيدر «ةداحلا (15)1ءةمءو) نيمارمألا يف قاوملا

 , ىمحلا (83680 ةرارح عم يدعملا ناقفخلاو «(5:هدددءعط) ةدعملا ىف (1م1ةصصتة6ه) نباهتلالا

 .ءيدر

 سفنتلا «0:عم») ءاضعأ نم ذخؤت ةئيدر تامالع ىف : لصف
 كلذكو .ةزيرغلا ت ره ىلع لوب .ىيدر ةّداحلا (01:63565) ضارمألا يف درابلا سفنلا

 ءوس كلذك «.ءاوهلا قشنتسي د يذلا عطقنملا يكابلا سفنب هيبشلا سمنلاو «ءيدر «فلتخملا

 نيذلاو ءأدرأ «(056509 ردصلا يحاون يف ماروألل يذلاو «ءيدر «لقعلا طالتخال نئاكلا سفنتلا

 .ءادعصلا نوسفنتيو فعض عم مهسفن عباتتيو ,مهنوطب اوبرت توملا مهرضحي

 قورعلا ةئيه نم ةذوخأم تامالع يف :لصف
 .ءيدر وهف «ةوقرتلاو نوفجلاو نيبجلا دنع راغصلا ةدروألا تبصتتنا اذإ :«طارقب» لاق

 لبق اهنم رهظي مل ام روهظو ةيريفرفو سيوطت ىلإ اهلاح نع ةرهاظلا (76556) قورعلا نول رّيغت

 . ءيدر « ةفصلا هذهب كلذ

 ءوسو ندبلا (1 عاده م») ءاخرتسا نم ذخؤت ةئيدر تامالع ئف :لصف

 فعضلاو ءاقلتسالا
 طالخألا ةرثك ببسب نوكي دق فعضلاو ءاقلتسالا ءوسو ندبلا (26اد*28هه) ءاخرتسا نإ .

 ةّوقلا فعض طرفل نوكي دقو ؛ طالخألا ةلق ةذشو ندبلا سبيل نوكي دقو ءءاشحألا يف ةظيلغلا

 ًاريثكف موق ّنَظ امك افيحن وأ ًاظيلغ ندبلا نوك اهنيب قرافلا ليلدلا سيلو «(3841056165) لضعلا ىف

 لضعلا يف ىوقلا فعضت ام ًاريثكو «لحان ندبلاو (84هذ56ن:6©) تابوطر ةءولمم ءاشحألا نوكت ام

 رخأ عضاوم يف ليق ام رئاس ةمالعلا لب «نيمس ندبلاو (8456اع5) .

 عاجطضالا ةئيه لبق نم ةذوخأم ةئيدر تامالع يف : لصف
 ةمالع ةداعلا نع جورخو طيلخت ىلع لب «ةداتعملا ةئيهلا ىلع ال ,.شارفلا ىلع ءاقلتسالا

 ةبصنلا هتبصنو هتيوس املك نوكيو .اليلق اليلق هشارف نع ردحني ضيرملا ناك اذإ اميس ال «ةئيدر

 اهحرطبو «(8:(معسصنانعو) فارطألا فشك بجيو «ءاقلتسالا بجيو ءهرهظ ىلع بلقنا ةدّبجلا

 . ًاميظع ابرك ببسلا نوكيف ءأدج ةرهاظ (51680) ةرارح ريغ نم يعيبط ريغ ًاحرط

 عيرس «ندبلا ليقث البع ناسنالا ناك امّبرف ءادحاو أرمأ ًاضيأ اذه يف يعارُت نأ بجيو

 نوكي وأ «ةئيهلا هذه ىلع تقو لك عجطضي نأ ةحضلا لاخ يف ٌبحي « (8عاة:300ه) ءاخرتسالا



 ني نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا

 نم ةداتعم ريغ ةبصن لك فوخلا هعم مظعي ال امم ًاضيأ كلذف «ءاقلتسالا ريغ نم ًاعجو عناملا
 ةداحلا (101563565) ضارمألا يف وهف .ةحصلا لاح يف هلعفي نكي مل كلذ ريغو دادتماو «ءاقلتسا

 .ءيدر

 للحتو «سبيل وأ ؛ءاشحألا يف (؟1ةصسمان5#) طالخأ ةرثكل اّمإ ءاقلتسالا ّبح نأ ملعاو

 نفك ل نأو .ىرخأ ةهج نم لضعلل ضرعي فعضل وأ ١ (815ء163) لضعلا فعضيف «طالخألا

 ىصعي سفنلا ْنأ ببسل هرثكأو «ءيدر ليلد .دوعقلا يهتشي لب «هريغو ءاقلتسالاو عاجطضألا ىلع

 اميف اهيف لاحلا تفرع دق (1865م1:26059 018325) سفنلا ءاضعأ يف تافآو ماروأل عاجطضألا دنع

 مونلا ىلإ ليملاو «دّيج ريغ ليلد «طئاحلا ىلع لابقإلاو سانلا نع ضارعإلا بحي نأو ,فلس

 نطبلا يف ملأ نع امإو «لّقع طالتخا نع اَمِإ هنإف «ءيدر «ةداع ريغ نم (8طلهدمع») نطبلا ىلع

 . ةعرسب ةينثلل ةلباق هلصافم نوكت يذلا وهو .دومحملا بطرلا عاجطضالاو . (4 طلمصعم)

 دلجلا نم ةذوخأم تامالع ىف : لصف
 جورخ .ءيدر ليلد كلذف «هعضوم ىلإ عجري مل هتدذم اذإ ثيحب (5انه) دلجلا 0 اذإ

 ةرارح نأ الإ نوكي الو «كاله ليلد ءدرابلا سفنلا عم (ةاكته) دلجلا نم راحلا (73مها:5) راخبلا

 . ءامدقلا هب دهش ام ىلع « تينف دف (116211) بلقلا ([1عو)

 فيسارشلا يحاونو (ه09ه-00) نطبلا نم ةذ وخأم تامالع يف :لصف

 كانهو ًاصوصخو .هماضهنا ةلقو ةداحلا (121563565) ضارمألا يف (8طلهددع») نطبلا خامتنا

 دذمت .نوللا دمك ءعساو (©انةنا68) رثب هب رهظ اذإ اميس ال .ءتوم ةمالع وهف «قالطتسا

 وه بناج نم أتنأ بناج لك نوك كلذكو ؛«ءيدر ءرخآلا نم أتنأ اهيبناج دحأ نوكو فيسارشلا

 قارملا تخفتنا اذإ . ءيدر ليلد «هتبالصو شسجلملا نمل يف كلذكو «ضافخنالاو وتلا 5 هلثم

 ملألاو ءاهب سيلو مرو اهلخاد يفف سبيو لحق عم (81505) حير نع ال (8152مههطوهلفسست)

 .(©هنم) عجو الب ناك نإو «لفسأ ىلإ ةلئام ةداملاف «عجوب ناك نإ فيسارشلا ددمتو «لحقي

 . قوف ىلإ ةلئام ةداملاف

 ةدعقملا نم ةذوخأم تامالع ىف :لصف
 . ءيدر ليلد اهسفن لبق نم (5(طعهنع 1762) ةداحلا تايمحلا يف (ةهانك) ةيغقتلا هوان

 نييثنألاو (مءدقق) بيضقلا نم ةذوخأم تامالع ىف : لصف

 صلقت . ةداحلا (10156ع5©35) ضارمألا يف امهمّروت كلذكو «ةئيدر ةمالع ةيكضتخلا خرج

 لّوأ يف الإ . ديدش (ةنم) عجو ىلع وأ ةزيرغلا توم ىلع لدي ركذلاو (758165) نييثنألا
 . دمحأ (11562569) ضرملا رخآ يف وهو .لوط ىلع لَدَي (121563565) ضرملا

 ماحرألا نم ةذوخأم تامالع يف : لصف
 «ءيدر ليلد «(5(طعهنع 1686© ةداح ىمح يف لبقلاو ةأرملا نم ([][655) محرلا زورب

 .ءيدر «(1][ءصنت) مح رلا (5ءةمودلد0م) قانتخا كلذكو



 نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا (١

 فارطألا نم ةذوخأملا ةئيدرلا تامالعلا يف : لصف
 ءاهتابثو ةذاحلا ىّمحلا (11630 ةرارح عم فارطألا (©014) درب لثم اهتايفيك ةهج نم اهنم

 مروت ةذاحلا تايمحلا يف هببسو ءركنم ريغ كلذف .ةنمزملا يف امأو . ةنيع ريع الع , علقت ملو

 «لالحناو (ةزصعمم«) يشغ لالظإ اّمأو .ةيزيرغلا (81630 ةرارحلا ٌوْفَط وأ .فوجلا يف 0

 دربلا ناك ام «كالهلا ىلع (8(طعدنع #1676 ةداحلا تايمحلا يف فارطألا (0010) درب لئالد ىوقأو

 ىلع لدي هلك اذهو «نخسي ال (©019) درب ناك اذإ كلذكو «ضرملا لّوأ يف اهل ضرعي (©019)

 . مرولل نطابلا ىلإ هلك (81000) مدلا مازهنا ظ

 (5«(مءعسصنانه5) فارطألا رارمحا . كاله ةمالع ءامهريفاظأو نيلجرلاو نيديلا عباضا ةدومك

 لدي (6ة15) لقثلا ّنأل «توملا برق دقف القث دجو نإف ءاهتدومك نم لتقأ «ةعفد اهرفرفتو

 ةرمحلاو «ةيزيرغلا ([1680 ةرارحلا فعض ىلع لدت ةدومكلاو «ةيناسفنلا ةّوقلا فعض ىلع

 ةرمحلاو ةدومكلا نم ريخ داوسلاو .«(11ة3مهان:25) طالخأ ةبلغو داسف ىلع (82351م6125)

 «ضيرملا ملسي نأ دعبي مل «ةريثك «ةدّيجلا تامالعلا تيأر اذإ ءهّلك اذه عمو « (1851م6135)

 ليلد «نطابلا ةدورب عم «(ةاكتس) دلجلاو (8:ئعممأ165) فارطألا قارتحاو «ةريغتملا هفارطأ طقستو

 لاهسإلا بيقع اصوصخ «(0ههتانأوزه0) جئشتلا لثم ءاهعاضوأ ةهج نم اهنمو :انغبأ توم

 . توم ليلد «ءىّمحلا ةدشو (2ءانماس») نايذهلا عم زازكلا .لاّثق هنإف «(نةسطم)

 ةظقيلاو مونلا ةهج نم ةذوخأم تامالع يف : لصف

 ْنِإف رش ءًاعيمج امهيف ماني ال نأو ةدّيج ريغ ةمالع ءاليل سيل ًاراهن مونلا نوكي نأ

 يف هلك اذهو .هلوأ يف ناك ام يراهنلا مونلا ملسأو .ناك فيك (8هنه) غامدلا داسف هيف ببسلا

 .ٌرش «ىمحلا بئاون تايهتتم
 ضبنلا فعض عم (16 0052 ؛ةها) تابسلاو :ةضي الو نوكيام اريثكف اهئادتبا يف اّمأو

 طالتخا عم ناك نإ ًاصوصخو ((8ءهنس) غامدلا ةيوطرل ال ةّوَملا فعضل نوكي هنإف «عيدز «(©ن15©)

 يذلا (تددند«) ةلعلا يف دئازلا م ونلا . دراب ([عكدصماد:5) طلخ (5ءموزو) ةنوفع نع اذه ناك امّبرو  لقع

 00 وا ا ا ا

 ديلا لامعأ لبق نم ةذوخأم ةئيدر تامالع ىف :لصف
 «ةئيدر ةمالع «طئاحلا نم وأ هسفن نم هطقلي هّنأك ءيشل تقو لك ضرعتلاو ربئزلا طقل .

 ىلإو (836) نيعلا ىلإ اهرادحنال سيل ام ليختف (8:ةنه) غامدلا ىلإ دعصت ةرخبأ هيف ببسلاو

 . ةيضيبلا (8هذكاحنك#) ةبوطرلا

 ةاسزأل نم ةذوخأم تامالع يفا 7 : لصف

 ىلع لدن «ةئيدر ةمالع «(8(طعمنع 86962 ةداحلا تايمحلا يف ء ءاشحألا يف نيدشلا عجولا

 (طةنم) عجو (0عهص) ءاضعألا ضعبب ناك اذإ . (450هءو9) جارخ وأ مرو مظع وأ «ديدش قارتحا

 . ءيدر كلذف «ببس ريغ نم أمات ًانوكس ٌةتغب نكسيو ديدش



 دف نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا

 تن وكسلا قا (512 ع0 ع1 مالكلا وق (701ع) تن وصلا نم هد وخأم ثامالع يف : لصف

 .كلذ فالخو ءدّيج «مظتنملا (5ة:هصعه مالكلاو ءدّيج «ٌىوقلا (70106) توصلا

 لضع (8ءاة*8800) ءاخرتسا ىلع وأ ساوسولا ىلع لدي ءرثكألا ىف ,ليوطلا توكسلاو .ءيدر

 أدبم وه يذلا لّيختلا باهذ وأ اهجئشت وأ ء(لمصسمت) ةرجنحلا و (1ةمعانع) ناسللا (064115165)

 ميلكلا توكس ْنِإف «ةلمجلابو «ديج وهف َنارْحْبلا يف ضيرملا ملكت اذإو .(5(ة:عصعما) مالكلا

 تيكسلا نم (6265(:5) مالكلا ةرثكو .هانركذ امم ءيش وأ «ساوسولا بابسأ ءادتبا ىلع لدي

 . لقع طالتخاو (مءانكادسص) نايذه ءاذتبا ىلع لدت

 لقعلا نم ةذوخأم تامالع يف 5 : لصف

 راقولا و ميلس ٠ .رخنملاو «(11630) قمارلا يف (ساسانهه) نابرضو «ةكرح عم نايذهلا

 2 .لاّتق «ةنيكسلاو

 تاكرحلا نم ةذوخأم تامالع ىف :لصف
 ىلإ عفتري (1732مهان,5) راخب ةرثك ىلع لّدتتو .ةدّيج ريغ ةمالع «قلقلاو طالتخالا ةرثك

 .لقع طالتخال وأ بركل وهو ءءيدر ليلد .هسولجو ةعاس لك ليلعلا و .(آ1620) نمارلا

 قانخلا ببسب هرثكأ نوكي هْنأل ًادرأ وهو «(1آ.128) ةئثر تاذو قانخو سفن (71315017/82655) قيض وأ

 نع (0:عهص) ءاضعألا تلقث اذإو ابشن ىرخأ فايسأل ناك نإو « سفنلا (213:5082655) قيضو

 ةمالع (1:عض0:) ةشعرلا . رضاح توملاف «ريفاظألا تدمك اذإو «ءيدر ليلد وهف ءاضيأ ةكرحلا

 . دّيج نارحبل نكي مل اذإ هئيدر

 ماهوألا نم ةذوخأم تامالع ىف :لصف

 .رطخ وهف توملا نم فوخلا ريثك ضيرملا ناك اذإ

 يطمتتلاو (17 35918ع) بؤاثتلا نم ةذوخأم ماكحأ يفا 7 : لصف

 «لضفلا اهنم عفديل ةينالضعلا ءاضعألل ةعيبطلا كيرحت ببسب نانوكي يطمتلاو بؤاثتلا

 دضل هيلإ جاتحي لب «كلذ ىلإ جتحي مل .ةبيجم ةليلق ةداملا وأ ًافيخس (0:عده) وضعلا ماد امو

 .ةئيدر ريغ ةمالع وهو «ةعيبطلل در وهف 0010((2) درب ىلإ رخ نمل عما كاد تاك اذإو «كلذ

 ةداملا ةرثكل فيللا ةنوعمب الإ (10155هآان1ه2) ليدخل ىلع ردع كسلا هييطلا ّنأ ىلع ًاريثك 0

 .ةّوقلا فعضل وأ

 مالحألا نم ةذوخأم تامالع ىف :لصف

 هنأ قرعلاب نرحبملا ىري ام لثم «هايؤر يف هب نرحبت ام سنج نم ضيرملا ىري ام ًاريثك

 .هل أّيهتي هنأو ماَّمحلا لخدي

 شطعلاو تاوهشلا نم ةذوخأم تامالع يف : لصف
 نحل ءاضنأ ةداحلا ىفو ءيدر ةنمزملا (11563565) ضا رمألا ىف (4ممع(16) ةوهشلا باهذ
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 لطب اذإ .ةّيعيبطو ةّيناسفن ةّوق توم وأ ةدساف ([13:20055) طالخأ ىلع لدي ةلمجلابو «كلذ نود

 .ناسللا داوس عم اهوصخحو «ىيدر ليلد رهف (8دندنهو ؟ه/62 ةقرحملا تايّمحلا ىف شطعلا

 ناقريلا نم تالالدتساو ماكحأ يف : لصف
 معز ام ىلع لاهسإلا هكرادتي نأ الإ مهللا ؛ءيدر جضنلا لبقو عباسلا لبق ناقريلا

 . سايقلا ىلع وهو «مهضعب
 دعب (1ءاعمدق) ناقريلا ناك نإو ءًادومحم انارحب نوكي سيل عباسلا لبق نارحبلاف «ةلمجلابو

 . ىرخأ تامالع هنراقت مل ام ميلسلا كلذب سيل ءًاضيأ عباسلا

 ريغ نمو «ةدومحم تامالع عم رشع عبار وأ عسات وأ عباس يف (6:«1مد5) ناقري ضرع نإو

 نارحب هلثمب عقي ام اريثكو ءهدومحم وهف «مروو ةبالص وأ (آنا#©) دبكلا ةيحان يف (صنومعلعم) ةفآ

 . فخلا دض لاح هتءادر ىلع لَدَيَو «هذعب دجوي بسلا لاس ةديح ىلع لدي مات (015ءو)

 ءانايلغ يلغي ريثك رارم فالتخا (1««مدق) ناقريلا عم نوكي نأ هتءادر ىلع لدي اممو

 لاهسإ هكرادتي نأ الإ هيلع ًافوخم ليلعلا نوكي اذه لثم يفو «ةقرتحم ةئيدر ءايشأ جورخو
 . ةعرسب فخ نوكي ذدئنيحف ةيوق ةَوَقلا نوكتو ؛ غباس (176556])) قرع وأ 6 قت غلاب ([0131:20عه)

 ماروألا نم ةذوخأم لئالد يف : لصف

 وهف «8(2>ءسصنانعو) فا رطألا و نياغملا ما روأ ىلإ (ةاطعمنء !ه/ءعو ةداحلا ىمحلا تأت اذإ

 (56م5أ5) ةتوفعلا ببسب (7ع766) تايمح اهعبشتت مث ماروألا كلت الوأ نوكت نأ نم أدرأ ؛ءيدر

 وأ ءيدر حّيقتب جضنت الو «(55) نذألا لصأ يف ثدحت يتلا ماروألا .ءيدر ًاضيأ كلذ نأ ىلع

 غارفتسا اهبقعي ملو «جضني ملو «كلذ نم ءيش نكي مل نإف «(57ةءن21100) غارفتسا اهبقعي

 . ةئيدر ةمالع وهف تاغارفتسالا نم يوق (873ءن3600)

 كلذ ْنإف ءهجضن ريغ طالخألا رئاسو جارخلل ضرع اذإ جضنلا ًاضيأ َكّرْعَي نأ بجي الو
 . لتقيف طاطحنا ّنظ دقو «ثدحت ام اريثك اضيأ هذه نأ امك «نغم ريغ

 .ةعيبطلا ةوق ىلع لدتسيف دوعي نأ الإ ؛«ءيدر وهف روغي مث رهظي مروو (طانكأان165) رثب لك

 .ةءادرلا ةديدش هتلالد نوكت الف ( هتعيبط يف ام ناسنإلا داتعم روؤوغلاو روهظلا ناك اميرو

  اههبشي امو مدعس) روثبلا ةئيه نم ةذوخأم تامالع ىف : لصف
 اذإو ءادح ةئيدر «(5اطعهنعء 1696:) ةداحلا تاّيّمحلا ىف دوسلا هه معلا (طاقوأ1165) روثبلا

 وا ةيرحت اهماو داوؤسو ةرضخ ىلإ ندبلا حورق ةلاحتسا .اريثك يناثلا يف اهبحاص كله «تدقأت

 بنعلا لثم دوسأ ءيش ضيرملا ةبكر ىلع رهظ اذإ ليق .اهُّفحأ ةرفصلاو «ةئيدر ةمالع «ةرفص

 ءادراب اقره نرفيدنا ةكوك ةنالع َّنإف ًاموي نيسمخ دتما نإف «الجاع تام ءرمحأ هلوحو ءدوسألا

 ةوهش هل تضرع ءريثك ضيبأ فصح عم عورخلا ٌبحب هيبش قنعلا يف يذلا ديرولا ىلع رهظ اذإ
 نم (1ةمودع) ناسللا ىف ضرعي ام انركذ دقو «نيرشعلا ىف تامو «ةراحلا ءايشألا (مممءان1ع)

 ْ ١ . ةكلهملا (©5165) روثبلا
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 ةنسركلا ٌبحك دوسأ مرو ًاعيمج نيديلا عباصأ ىلع رهظو «تناك ام ىّمح تناك اذإ ليق

 « (1طع همدصه /ةهنأ) تابسو (6735319) لقث هل ضرعيو ؛ عبا رلا ىف تام ءديدش (2هنه) عجو عم

 ..(0مهقهان4فة04525) رجحتسي ىتح لّقعتي دقو ماسرس ثدح كلذ عم ةعيبطلا تلقعنا نإف

 ضفانلا نم ةذوخأم تامالع يف : لصف
 ظ .ًاضيأ 150 وهلا كعيع عجااكما ىحج ىف ةدواسملا رثكلا نال

 ال حجنم ريغ (8720021108) غارفتسا هعبتي نأ عيمجلا أدرأو ءدّيجب سيلف هب ىمحلا علقت مل اذإ

 كّرحتم طلخلا ْنأ ىلع لديف ءًاضيأ (8؟ةعءادوأتم0) عارفتسا ضرعي مل نإو «ىمحلا هعم نكست

 مكحلا لصف هعم حصي داكي الف ةدحاو ةرم ضراعلا امأو ءءيدر وهو «هعفد نع زجعم بلاغ

 هريغل مأ ةّوقلا نم طرفم فعضل وه له هنم

 غارفتسالا ماكحأ يف :لصف
 يذلا طلخلا غرفتسي يذلاو حجضنلا لعب يذلا وه «هريغو ءيقلاو لاهسإلاب عفانلا غارفتسالا

 ىنفأ (8ةءان108) غارفتسالا نأ تامالع نمو . فخلا هبقعي يذلاو ةلوهسب نوكي يذلاو يغبني

 (81ةعان21102) عارمتسا يف ذخأي نأ (34601كم©5) ءاود ريغ وأ .«ءاودب ناك هغرفتسي يذلا طلخلا

 وأ ةوسأ (81000) مد وأ ةطارخ درج ىلإ لقتنيو نوكي نأ هنم ءيدرلاو ءرخآ ([1جم0015) طلخ

 . (؟؟هدمنأ) ءيقلا يف كلذكو ءفرص (1120200:5) طلخ وأ نتنم (112:001055) طلخ

 غارفتسالا طرفأ اذإو «ءناعي نأ بجيف ٠ ذخأ امدعب (5720021102) غارفتسالا رصق اذإو

 (81732عا12102) ويسالاو .هعفن نيلإ نكري امم كلذ سيلف ه نينيلف؛ جلا أدب لق نكي ملو (8173عان26102)

 ) تكرحت ةعيبطلا نأ ىلع لدن هريغ وأ (112ءمجو:طنصنه) فاعر وأ («556) قرع نم فيعضلا ليلقلا

 .0وا يلع ءؤسي مل نإو .توم ىلع لد .ىرخألا تامالعلا تءاس نإف َوَمَت ملو

 قرعلا ماكحأ يفا 7 : لصف

 باحصألو ؛ ًاضيأ ةّيمغلبلا 050 ةداحلا 00 ضارمألا يف ٌنارحملا م ْمعِن قرخلا

 . ءاشحألا ماروأو ة ةرطخلا م اروألا

 ظ قرعلا ةرثك بيس يف : لصف

 وأ «ةعفادلا دادتشا نم ةّوقلا ببسب وأ ءاهتقر وأ ءاهترثكل ةداملا ببسب اَمِإ رثكي قرعلا

 دادضأل (17ءووع]) قرعلا لقثو .عاستالا بابسأل تعستا اذإ هيراجم تيت وأ .ةكساملا ءاخ رتسا

 . عطقنا كرت اذإو رد .حسم اذإ قرعلاو ةتابسألا كلت

 هدضو قّرعتلا يف (0:عوم) ءاضعألا فاللتخا يف , : لصف

 . رثكأ (216266) ضرملل ةلعافلا ةداملا اهيف يتلا يه ًاقرعت 3 رقكأ يه يتلا ءاضعألا

 قيض بابسأ نم ءيش اهيلع بلغ يتلا وأ ءاهيف ةدام ال يتلا يه قرعت ال يتلا ء ءاضعألاو

 . (202عو) ماسملا (71320190655)
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 فاج طغضنم هنأل ءرثكألا يف قرعي املق ضيرملا هيلع ماني يذلا بناجلا نأ كلذ نمو

 (0:عهص) ءاضعألا يف رثكي قرعلاو . هنع ليست الو 8401500316(2©) ةبوطر هيلإ ليست ال يراجملا

 ظ «لئانألا يف قرعب امرأ ينعألا ينرتكيو ,ردصلاك ةمدقتملا يف امم رثكأ رهظلاك ةينافلخلا

 د سأرلا يف ًاصوصخو

 هريغو قّرعتلا يف لاوحألا فالتخا يف : لصف
 هيف 040ذ50ن56) تابوطرلا يف يزيرغلا راحلا فّرصت نأل ؛ةظقيلا نم ًاقيرعت رثكأ مونلا

 قرعلا :«طارقب» لاق «نطابلا ىلإ داوملل كّرحم كلذو ءبعصأ هيف سفنلا ءادإ نألو ءرثكأ
 نم هندب ىلع لمحي هبحاص نأ ىلع لدي «كلذ بجوي ببس ريغ نم .مونلا يف ريثكلا (17ةووع])

 ىلإ جاتحي هنأ ملعاف «ماعطلا نم هبحاص لاني نأ ريغ نم كلذ ناك نإف «لمتحي امم رثكأ ءاذغلا

 ., ( 8972م 21600) عا رفتسا

 نم ةدام ةرثكل الإ نوكي ال ةوقلا نم ةحص عم ريثكلا (76556)) قرعلا نأ كلذ يف ببسلاو

 . بيرقلا (10 511 ءالتمالا وهو «بيرق ببسب نوكت نأ امإ ةرثكلا كلتو «ةعيبطلا اهعفدت نأ اهقح

 وأ عوجلا هعفدي (10 5لا) ءالتمالا اذه لثمو ء«ةيتقولا تاموعطملا نم وه بيرقلا ءالتمالاو

 نم وهو «ديعب مداقتم ببسب نوكي نأ امإو .عبطلاب عفدنا يذلا (76556) قرعلا وأ «ةضايرلا

 قرعلا امأو ءاهنم ندبلل يقنملا (8:ةعانقنهد) غارفتسالا الإ اهلثم يف ينغي الو «ةقباسلا لوضفلا

 ؛«ندبلا يف يصاعلا دسافلا كرتو «ليلقلا قيقرلا فيطللا الإ هنم جرخي مل امبر هنإف (7هووع])

 . اهفعضي امم كلذو دساملا طلخلا لقث تحت ةعيبطلا رداغو

 قرع نكي ملف ىفخأ للحتلا ناك .ىرقأ ةيزيرغلا ([15620 ةرارحلا تناك املك هنأ ملعاو

 امإ هنأل « «ةعيبطلا نع انوا (؟7و5ءا) قرعلا راص كلذلو «ىرخأ بابسأ نوكت نأ الإ (7عودع])

 (12018ع5أ) مضهلا نع ةوقلا نم زجعل امإو :«(50:عو) ماسم عاستا هدنتو ةرثكو (10 811) ءالتما نع

 . ةكرح ةّدشل امإو «ديجلا

 لقيو (17ءووع]) قرعلا اهيف رثكي يتلا مايألا يف : لصف

 لقيو .«سماخلاو ثلاثلا يف ةداحلا (1015625عو) ضارمألا يف (76556) قرعلا نوكي ام رثكأ

 قفتي امّلقو . ةردنلا يف الإ  عبارلا يف (©1:هة565) ضارمألا 5 نأ لقي لب «عبارلا يف

 عبارلاو «نيثالثلاو دحاولاو «نيرشعلاو عباسلا يف ضيرملا قرعي نأ نوبّرجملا معز ام ىلع

 ظ . نيثالثلاو

 قرعلا نم لالدتسالا هوجو يف : لصف

 ىلإ وأ ةرفصلا ىلإ وأ فاص وه له هنولب ٌلديو ء«دراب وأ راح وه له هسملمب لدي قرعلا

 وأ ةنتنم يه له هتحئارب لديو «ةضومح ىلإ وأ ولح وأ ّرم وه له همعطب ٌلديو ؛«ةرضخلا

 وأ ريثك وه له هرادقمب لديو «جزل وأ قيقر وه له هماوقب ٌلديو «كلذ ريغ وأ ةولح وأ ةضماح

 له هتقو نم ٌلديو وه (0:ع25) وضع يأ نم هنأو رصاق وأ غباس وه له هعضومب لديو «ليلق
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 ًاضفانو ىذأ بقعي وأ اًمخ بقعي له هتبقاعب لديو «طاطحنالاو ءاهتنالا وأ ءادتبالا يف وه
 . كلذ ريغو (0رأنو ان2565188) َة 0 و

 قرعلا ةهج نم ةذوخأملا تامالعلا ىف : لصف
 سأرلاب صتخا ام اصوصخو ءأدج ةعيدر ةمالع ناسا اا ةر ارح عم ةوأنلا نوعا

 هنأل .(97ء556ا) قرعلا فانصأ ًادرأ وهو درابلا فيكف .ًادراب نكي مل نإو ىشغي رذنيو «ةبقرلاو

 توملاف ةميظع ىّمحلا تناك نإف .نوكي ئشغ ىلع سيل .«ناك (5926056) يشغ ىلع لدي

 ظفحت الف «ةيزيرغلا 656809 ةرارحلا تطقس دقو الإ دراب (/550) قرع نوكي نلو « بيرق

 كلت اهقرافت مث «ةبيرغلا (81620 ةرارحلا اهرخبتو اهقرفتف اهنع يلخت لب (840ذ561:©) تابوطرلا

 . ءيدرلا عطقنملا (/ء5و6ا) قرعلا دربيف اهتبرغل (81680 ةرارحلا

 هبحاص قفاوياالو :هتدام ةرثكل (215ه366) ضرملا نم لوط ىلع لدي ريثكلا قرعلاو

 . ةنيللا نّمجلا لب «هفعضل (12128068) لاهسإلاو دصفلا

 ةمالع وهف ىذأ ةدايز هبيقع دجو نإف «ةديج ةمالعب سيلف فخ هبيقع دجوي مل اذإ قرعلاو
 ىلع لدي «ءيدر (101562568) ضرملا لوأ نم عراسملا قرعلاو .ندبلل اماغ أضيأ ناك ولو «ةئيدر

 عم نوكيف «ةريثك راطمأل . ءاوهلا (24هزوأن16) ةبوطر هيف ببسلا نوكي نأ الإ مهللا ةداملا ةرثك

 . ةءادر لقأ هتءادر

 نم ثدح اذإو «لوطتو (1:676:) ىمحلا هعبتت مث « قرعلاب (101563565) ضرملا ئدتبي ام أر يثكو
 راشعلا نلغ لدي رارغشفالا نآل كلذو .ءيدروه لب ءديجب سيلف رارعشقا (1/6556]) قرعلا

 لب وني مل (06دمعا) ف رعلا نأ ىلع لدي كلذو .ندبلا يفذؤ ؤم ءيدر ([12200145) طلخ (101551م21108)

 لديو «قرعلاب تللحت (0(هزؤةد:6) تابوطر ةطلاخمل ةذحلا روسكم ناك ام ةئيدرلا طالخألا نم فرص

 ضينلاو ةوقلا تفعض اذإو . يقرعلا (8هد2808) غارفتسالا لثمب لذحتت ال ةريثك ةداملا نأ ىلع

 ديجلا (؟765561)) قرعلا . توم وهف (20156©) ضبنلا طقس نإف :ةئيدر ةمالع وهف ًاليلق نيبجلا ضرعو

 هلك ندبلل اماع نوكيو يروحاب موي يف نوككي يذلا وه ؛ ماتلا (2:ف505) نارحبلا هب نوكي نأ قفتي يذلا

 قرعلا نم دقعي ةلمجلابو ءامخ بقعي هنأ الإ معي ال يذلا هيليو ءضيرملا هيلع فخيو ءًأريزغ

 .هجورخ نامزو هتلقو هترثك ىف هتيمكو همعطو «هتحئارو هنولو , هتدوربو هترارح ىف هتيميك (176556ا)

 هيت امو دو فيض هكر ىذا ىةحيلا نم تو اتم امويم اطاطختالا را ءاهتنالا راجادتباليفاوه لف
 .ريسيلا دصفلاب سأب الو «ةدام نم اياقب ببسب هقرع رثكي هقانلا نأ ملعاو .(68:10) لقثلاو ةفخلا

 ضبلا ةهج - نم ةذوخأم تامالع يف : لصف

 .فعضلا عم يلازغلاو «ءيدر «ةّيجوملا وأ ةيراشنملا ديدشلاو يلمنلاو يقرطملا ضبنلا
 ًاكرادت ىوقأ ةدحاو كلذ كرادتي مث ةفيعض تاكرحو ديدش عاطقنا هيف يذلا فالتخالاو «ءيدر
 ًارتاوتم رسيألا 616 ضبنلا ناك اذإ :اولاق .ادج ءيدر «نيح ىلإ نيح نم لب كرادتم ريغ
 اكلت نط ل نا .ءيدر ليلد وهف فعض عم كلذو ًاتوافتم نميألاو

 .ًاضيأ اذه فّرعتي نأ بجيف بجيف «ضرم ريغ نم ءيدر فلتخم



 نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا ا

 0 ا ا ا ْ

 تايمحلا كلذكو . هيلي يذلا نمف رخآلا امأو . ناك رخنم يأ نمف لوألا امأ . فاعرب أمات انارخعب

 تاذو «ءهب نرحبت الف (ةدده») ةئرلا تاذ امأف «لوألا ليبق نم يهو «(8ادصمنمع 16962) ةقرحملا

 ([12 عمم ممطتمأ8) فاعرلا ض ضرعي ام رثكأو «هب نرحبي دق ّبغلاو ءطسو هيف هرمأ (©1ءانةنؤ9) تنجلا

 عساتلاو عيباسلاو سماخلاو ثلاثلا يف امأو .عيارلا يف نوكي اهلقاو- «دارفألا يف ضرعي عفانلا ظ

 (طارقب» هملع ام ىلع نيعأ ٠ ءًافيعض ناكو ريخ ([1ة6موطنمت) فاعر نم يجر اذإو .نوكيف

 عضوبو درابلا ءاملاب عنم ؛ هطارفإ فيخ اذإ امك . نييكتلاس (816280) سأرلا ىلع راحلا ءاملا ن تصب

 «ليلعلا ٌىشلا ىلو ام (113عممهطنسنه) فاعرلا دوجأو .هيلت ىتلا فعسارشلا ىلغ ةمححتلا

 مرولاو «ةّرسلا قوف ناك ام فاعرلاب نرحبت نأ ءاروألا ىلوأوب د ةيسلا ةفللدت نيملك مننا ةيغلاو

 الو ءهوحنو فاعرب انارحب ال ًاراجفناو ًاحّيقت هيف عقوتف .لوطيو رجحتلا يف ذخأي يذلاو يمغلبلا

 (©5عو) انا (آدن28) ةئرلا تاذ يفو (8:هنص) تف يا (©8©0215) نارحب يف عقوتت

 . فاعرب

 فاعرلا نم ةذوخأم لئالد يف :لصف

 نوكي املقو ءمدلا ةوشأ وه سرا (113ءمتهطندت2) فاعرلا رثكأو ؛ءيدر ليلقلا فاعرلا

 عقي يذلا (1[ 3 عمه طلصلة) فاع ربلا +:قوعش رمحأ (81هه9) مد نم ءيدر (11361201:1812) فاعر

 .دارفألا يف عقي ام هنم ديجلا لب ء(015عو) نارحبلا رسع ىلع ل عبارلا يف

 ساطعلا نم ةذوخأم لئالد يف 5 : لصف

 (اهكو1 ههاهسط) ماكز تارامأ نم وهف هلئاوأ يف امأو ؛ ىهتنملا دنع ضرع اذإ ديج ساطعلا

 .عاذل (11ةسستمانت5) طلخ وأ

 1 (16معو) زاربلا ماكحأ يف : لصف

 َعبْشُن نأ نم انل َدب الو ءارصتخم ًايلك ًامالك لوألا باتكلا يف (505) زاربلا يف انملكت دق |

 نم نأ ملعاو «ةداحلا (01:3565) ضارمألا يف مالكلاب قيلي ام بسحبو ء«عابشإ لضف هيف لوقلا

 . فالتخالاب مات (01565) نارحب هيتأي الف ًاريثك ًاقرع قرعي

 2 © زاربلا نم ةذوخأم تامالع يف : لصف

 ناك اذإ امهدحأ ريغ ال نيتقو يف دومحم (5665) زاربلا يف جرخي ام ناولأ فالتخا نإ

 برش بيقع رخآلاو ؛ةدومحم ةينارحب تامالعو يروحاب موي يف جضن بيقع ًاينارحب فالتخالا

 لديف «كلذ ريغ ىف امأو . عقوتم ندبلل ءاقن ىلع نيلاحلا يف لديو «يوقلا فلتخملا لهسملا

 نايبصلا زاربب هيبشلا نتنملا (72معو) زاربلا . ةدساف ([[دصوهان5#) طالخأ ةرثكو نابوذو قارتحا ىلع

 . ءيدر «لافطألا ىقعو

 ءديج ريغ وهو «رارملا ةبلغ ىلع لدي (01563568) ضرملا لوأ نم يرارملا (86069) زاربلا



 ليف 0 نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا

 (5همعو) زاربلا لصفنا اذإو . ديج ليلد وهو ىقنتسي ندبلا نأ ىلع لدي طاطحنالا دنع هرخآ ىفو

 مقر ةمكاع كلذف :نضرملا تفي لو اريدك ىرارملا

 نإو: هضوع ليلو: ءانك يقعتنأ رتغ نم ةوق طوفتو ةديدر كانااع: لي سكلا تولدختالا "

 ىلع لدي «مسد ءيش لوانت نعال «ةموسد هيلع يذلا فالتخالا .ًاضيأ ةعلقم ىّمحلا تناك
 نم ةموسدلا تناك امبرف .ءكلهمب سيلو ءيدر ليلد وهو «ةيلصألا (0:عوه) ءاضعألا نابوذ

 (6:0) تايمحلا يف كلذو «نتنلا بلغو ةرفصلا تبعشناو ديدصلا هبش هيلع راص اذإف «محللا
 . كلهم وهف «ةداحلا

 وهو (آ.1062) دبكلا نم ديدص هنأ ىلع لدي قيقر ءىش هيحاون ىلع فقي يذلا فالتخالا

 لثم (1*عمعو) زاربلا يف ناك اذإ ءءيدر ءهدحو 0 اميرو ةعرسب (16068) زاربلا جرخيو عذلي

 ' . ةكلهم ةمالع وهف «(101563568) ضارمألا عيمج يف «سمرتلا روشق

 ءىقلا ماكحأ ىف : لصف ٠

 كلذ نم ءايشأ انهه درون نأ بجاولا نمو «(7هددنا) ءيقلا يف لوألا باتكلا يف ًاضيأ انلق دق ظ

 رارملاو (”ااهع0) مغلبلا نوكي ام (هدد10) ءيقلا عفنأ نإ :لوقنف ء«عضوملا اذهب قيلأ يه هريغ نمو

 وهف فرصأ (؟7ه:م11) ءيقلا ناك املكو «ظلغلا يديدش نانوكي الو ءطالتخالا يديدش هيف نآّيقتملا

 السل يل مكمل ىلا رج هاا ىلا فرصلا رارملا نإف ءأدرأ

 ءىقلا نم ةذوخأم تامالع يف 7 : لصف

 ؛ءيدر ءرفصألاو يئاملا ضيبألا وهو ءداتعملا (؟هنأ) ءيقلا نولل فلاخملا ءيقلا

 ءدمكلاو .(8م/وزمءادف) ةرمحلا ىناقلاو .ءىقلسلاو نتنملا (ضوضخ ىقاركلاو رضخألا لثم كلذو

 نأ الإ «تقولا يف لتقي هنإف 5 0552000 جنشت اذإ امر دوسألاو «يراجنزلا هّرشو:

 ءيش نع غبصلا نوكي ال نأ كلذ يف يعارت نأ بجيو «نيموي ىلإ يقب امبرف «ةوق كانه نوكت

 .فرصلا ءيقلاو «ءيدر «نتنملا ءيفلاو اد هيرو هذه عيمج أيقت اذإو ةلوكاف

 .ءيدر ءانركذ امك

 باتكلا يف ءضارعألا هيف يذلا نفلا يف «(828) لوبلا يف ةيّلك ليواقأ انم قبس دق
 هل اذ بصي ذل هنإ كرقنق «عيفرفلا اذهب ىلا رهام ريغ نمو كلا نم نآلا وون نحتو لوألا
 كلذ عم ضيرملا صلخت امبر هنإف «كالهلاب يضقي نأ يوق جضن ةمالع (10620) لوبلا يف ري

 لوط ىلع طلخلا للحت امبرو «جضنلا ريغلاو جضنلا عفديو ةوقب ام ةهج نم عقاو غارفتساب

 بلغألا يف ءيدر هنكل :ةءادرلا ديدش طلخلا نكي مل اذإ ًاصوصخو «جارخلاب نرحب وأ ةلهملا

 ىلع ىقبي يذلا (اتمت56©) لوبلا كلذكو .«لوطلا ىلع ةلالدلا هيف ام لقأو «ضرملا ةوق ىلع لادو

 نيرفلا دوعص عم ريغتي ذخأ نإف ءاهلك (1563565)1) ضرملا تاقوأ يف ء ءاحصألا لاوبأ ناولأ

 ايعيبط آديج ؛ ةيئابولا (12015ءهمعو) ضارمألا يف «10110(2) لوبلا نوكي دقو . ملسأ وهف (95©1015635)



 نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا لي

 ىضرملا كبي اه ا ريثك هنأ ملعاو . كالهلا ىلإ هبحاصو «(56لذ:268265) هبوسرو هنولو .هماوق يف

 ضارمألا يف ًاصوصخ ءًاينارحب ًاضفن كلذ نوكيو «كلذ ريغو اهنولو اهماوق يف ةئيدر ًالاوبأ
 . (اتمله6©) لوبلا ىحاونو (آنا/#6 دبكلا اهببس نوكي ىتلا ةداحلا (121563569)

 ةرثكلاو ةلقلا نم ةذوخأم ةّيلوب تامالع ىف : لصف
 تايّمحلا يف .ةئيدر ةمالع «لابي الف سبتحي ةرمو ًاريثك ةرمو اليلق ةرم لابي يذلا لوبلا

 بلغيف ؛ :ةيييطلاو (1564565)0) ضرملا نيب ةديدش ةدهاجم ىلع لدي «(8(طعمنع ؟هال6,) ةداحلا

 ظلغل .«لوطب رذنأ «ةئداه تايّمحلا تناك نإف .جضنلل اهلوبق رسعو ةداملا ظلغأ ىلعو بلغتو

 ظ . طلخلا

 لوبلا ةقر نم ةذوخأم تامالع ىف :لصف

 ةلوهسو «مايقلا ةعرسو « شطعلا ماود هعم نوكيو سطينايذ لثم يف نوكي دق قيقرلا لوبلا
 «ةرّيغملا ةوقلا فعضل نوكي دقو «ةداملا جورخل ةعناملا ةذسلاو «ةجاجفلل نوكي دقو «جورخلا .

 يف قيقرلا (ان,ف56) لوبلا تبث اذإو . سطينايذلا نم ةءادر لقأ وهو «جورخلا ةلوهس عم نوكي الو

 ىلع لد ةفرلا تمادو طالتخالا ضرع نإف . طالتخا ىلع لد ءامايأ ةداحلا (©015ه356و) ضارمألا

 . سفنلا لطعتيف (8:هنه) غامدلا ىلع لمحت داوملا نأ نيس «عيرس توم

 لوبلا رثك اذإو .(0:عه») ءاضعألا نابوذل ناك امبرف ءهعم فخ ال ظلغ ىلإ لاحتسا اذإو

 ثدحي «لفاسألا يف مدد ىلع لَو .(06عمعتمل) يّلكلا ىمحلا دوعص تقو دنع ؛يئاملا (انتدتمع)

 .ًاضيأ هدعب يتلا باوبألا يف نولل طلاخملا ماوقلا يف رظناو
 ىتنشلا نأ ملعاف «تيأر نإف «(8صونمءادو) ةرمحلاو داوسلا عماجت ال اهنأك ةقرلا نأ ملعاو

 . ءاملا يف ةرثؤملا ةيضرملاو ةيفيكلا نم ةوق ةدش وأ غباص ءيش هيف

 هترودكو ماوقلا ظلغ نم ةذوخأم تامالع يف : لصف

 تناكو «(00م01060 ؟ءال62) ةمزال ىمح يفاظيلغ قيقرلا (ات2226) لوبلا لاحتسا اذإ

 ةديدش ىمحلا تناكو ةديج تامالع نكت مل نإف «قرعب نارحب ىلع لد «ةديج تامالع

 لبق ظيلغلا (اتءنه0) لوبلا ءافصو .(1آ1762) دبك وأ (8163:» بلق ىف لاعتشا ىلع لد «قارحإلا

 .اهعفد نع ةعيبطلا زجعو ةداملا سابتحا ىلع لدي كلذ نإف ا ريغ ةمالع «(01565) نارحبلا

 ةدشل طالخألا نايلغ ىلع لدي ءوفصي الو ءيش هيف بسري ال يذلا ردكلا ظيلغلا ([ن:ف8) لوبلا
 اضويصتحو .نيخفلا لوبلاو . ءيدر وه كلذلف ةجضنملا ةيزيرغلا فعضو ةبيرغلا (8568 0

 با هنراق نإ ًاصوصخو ةيئايعإلا تايّمحلا (08969) نارحب هب رثكي «.عبارلا يف

 . ([113 كمهطتمأ2)

  ةداحلا (101562569) ضارمألا ىف (انترطع) لوبلا ماكحأ ىف : لصف

 ةهج ريغ ىلإ ةداملا ليم ىلع لدي (ةطعمتع ؟عبعم) ةداحلا تايمحلا يف ضيبألا لوبلا

 ([1هد0هعط#ه عادص ناكف ءا(هءهنم) غامدلا ىلإ تلام امبرف «([3826) لوبلا تاالآو (07و56]) قو رعلا



 ليا نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا

 لدتف «ةمالس تامالع تناك نإف «مرو ىلع ٌلدف ءءاشحألا ضعب ىلإ تلام امبرو ؛ماسرسو
 .(7هدتنا) ءيق ةمالع نكت مل اذإ ًاصوصخو ءرثكألا يفو ؛ءيقلاب لقألا يف جرخت اهنأ ىلع

 يس ل اا
 (1ن ط1 لن ال) ةرودكلا هل ضرع مث 3 ةذاحلا ىمحلا يف اقيقر ضيبأ (انتم6) لوبلا ناك اذإو

 . توومو عشت ىلع لد «هضايب عم ظلغلاو

 (ذاطعالاع 1ع967) ةداحلا تايمحلا ىف د وسألا ([10112) ل وبلا ىف : لصف

 ضارمألا يف «(ة820) لوبلا داوسل ؛كالهلاب لاب مكحلا حمصي سيل هنأ ملعإ

 اذإ . ةئيدر ىرخأ تامالع ًاضيأ هتبحص نإو «ةئيدر ةمالع هسفن ىف ناك نإو «ةداحلا (01563568)

 ضرعي امك نار قملا اهيقنت ندعم لك نم فادح كاف رتضما ىلع ةرداقو ةيوقةوقلا كيأر

 ءملسأ ءاسنلا نم اذه كلذلو «ةئيدر (8ةه20ا055) ظالخأ ءاضيأ ثنفطلاب نغرفتسا اذإ ءاسنلل

 . ضيحلا قيرط نم ةداملا هذه لثم نغرفتسي نك امبر نهنأل

 .(36هذكندع#) ةبوطرلا ءانف ىلع لدي ءّرش وهف «لقأ ناك املك دوسألا ([خ6) لوبلا نأ ملعاو
 ةقرلا ىلإ دوسألا ناك اذإو . ةداحلا ([15ءة5و) ضارمألا ىف رش وهف ظلغأ ناك املك ءاضيأو

 رذنأ «(8(طعمنع ؟عنءم) ةداحلا تايّمحلا ىف ةداح هتحئارو 0956 ( 029149 لقث هيفو «ةفاطللاو

 ةداح ةداملا نأل وس نقع طزدرا تاضر يلق لو هنأ هلاوحأ حلصأو .طالتخاو عادصب

 .(8ا56165) لضعلا وحن تعفدو لقت ملو طرفت مل اذإ ةرارحلل (6556]) قرع هعم ناك امبرو ؛ةبيلاغ

 ريدتسم دوسأ قلعت هيف يذلا دوسألا لوبلا نراق اذإو «(0ا85 انهى8258©6) ةريرعشق هقرع مدقتيو

 . توملا ىلع لد قرعو فيسارشلا تحت ٌمروو نيتبجلا يف ٌدّدمتو ٍةحئار مدع عمتجم

 قرعلا اذه لثمو . (20منن15150) حئشتلا ىلع لدي .فيسارشلا يف ددمتلا اذه لثمو

 لوط ىلع هتقرل لدي ءداوسلا ىلإ يذلا ىئاملا ىقيقرلا لوبلاو . فعض نم نوكي (176556])

 ماعطلا ىهتشا اذإ اهبحاص نإ ةفيطللا ةوجلا لاوبألا يف ليقوب .هتءادو: ىلع هةاوملو 4 نيرا
 لد. ةحيكاز كلذ بحصي ملو . ظلغلاو ةرقشلا ىلإ لاحتسا اذإ ءدوسألا قيقرلا لوبلاو . تام

 ظلغلا ىلإ يتلا ةلاحتسالا هذه نأل (1ء[عدتو) ناقري ىلع ًاصوصخو .(آ[1062) دبكلا يف ع ىلع

 « 0018650) مضه عوفوو ([1680) ةرارح ناصقن ىلع لدن «ةذاوسلا نع ة ةرمشلا ىلإو .ةقرلا نع

 دبكلا يف تجحل دق ةدام ىلع لد ءكلذك نكي مل نإف «فخلا هبقعي وأ هبحصي امم كلذو

 .امرو تثدحأ دقو اهب كنأكف ةراح تناك نإ لب ءًاددس تثدحأ دقو «يقنتست تسيل (11767)

 نامز ىف اليلق ًاليلق «(58(طعمنء ؟662) ةداحلا تايمحلا ىف «لابي يذلا دوسألا فيطللا لوبلاو

 يف وهو « جيردتب لقعلا باهذ ىلع لدي «ةبقرلاو (81624) سأرلا (©ةفه) عجو عم ناك اذإ «ليوط

 . ملسأ ءاسنلا

 رمحألا نوللا يف : لصف
 ةرمحلا عم (آتةه©) لوبلا ناك اذإ «ةداحلا (101563568) ضارمألا ([ترتض6ع) لوب يف

 ءاهدادضأ 0 , (©02565) نارحبلا ةعرس ىلع ؛«ةدومحملا تامالعلا عم 00 - (8مونمع]25)



 نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا الي

 ةرمحلا عم ةقرلاو .ديدش (هةةسص4100) باهتلا ىلع لدي ةلمجلابو «توملا ةعرس ىلع

 ا و (116202عءطع) عادصلا ىلع «ءةداحلا (11563565) ضا رمألا يف لردك (8مسنمءا25)

 ظ | تاوقفاو ءاليلق اليلق هجورخ ناك اذإ «ةداجلا (215ةة5هو) ضارمألا يف ٠ .ظيلغلا رمحألا نوبل

 ظ اذإو «ةعيبط زجعو بارطضاو ةديدش (181680 ةرارح ىلع لدي ةنأل (رطخ ىلع لد «نتن عم ناكو

 . ةطلتخملا تايممحلا يف اهويضو «قارفإلا ىلع لد ١ (0:201697) لقثلا ريثك جورخلا ريزع ناك

 يومد (10 811) ءالتما ىلع لد ةنأل 4 لاثق 1 ةدافعلا يف «فرصلا (81009) مدلا لوبي يذلاو'

 (10 1]5) ءالتما نم نوكي يذلا (8امدصواس! نان هد) قانتخالا هلثم نم فاخيو «نايلغ ةذح عم ديدش

 غامدلا ىلإ لام نإ (4ممم1ء»إ9) ةتكسلا وأ ؛ (1621) بلقلا ىلإ لام نإ (8562:0 تلقا فيواجت 0

 لقث رهظ مث «ظلغلا ىلإ ةيئايعإلا تايّمحلا يف لاحتسا نإ ءادج رمحألا لوبلاو .(8:هن»)
 نأل «ضرملا نم لوط ىلع لد « (11هه0هعطع) عادص كانه ناك و :ةةيشسرت. ال ويتك ( 02ج ) 1

 قرعب نوكي هنارحب نكل «ةعرسب بسرت مل « «تظلغ املف ءالوأ ظلغت مل كلذلف .ةيصاع ةداملا

 هتان ةقرافيؤ ,يناقريلا هبشي (انءامو) لوبلا اذه لثمو 01 قورعلا ىلإ ةلئام ةداملا نأل

 . وغلا غبصي ال

 ةوهنلا ىلع لدن ١ (12عو1لا06و) لفعل دمحألا ءرهوجلا َرمحألا (انرتمع) لوبلا نإف املا

 لإ يهو ةديدشب تسيل (855106135) ةرمحلا تناك اذإ 0 «لوط ىلع لديو .ةجاجفلاو

 ىلإ لاحتسا اذإ «.(8(طومنع 1عال6هم) ةداحلا ىمحلا ىف سلا (اترتمع) لوبلا .(1تعطغل17) ةرودكلا

 .(8عو0) ا يلا ةداملا دعصت ىلع فاعلا لدي هنأل .ءيدر وهف داوسلا ىلإ وأ ضايبلا

 ٠ ضرملا ةيفيك داذدتحا ىلع داوسلابو

 00000 بوس وسلا نم ةذ ذوخأم تامالع يف : : لصف

 ةفلتخملا طالخألا ةرثك ىلع لذي يذلا نوللاو ماوقلا يف فلتخملا (5هلتصعمسأم) بوسرلا

 ظ نأ دعب الإ عفدلا ىلع ردقت مل ةعيبطلا نأ ىلع لديف ءءازجأ رغصأ ناك ام هؤدرأو ءءيدر

 هلفث نم شيعي ام ًاريثكف «ضايبلا نم ريخلا ىلع ٌلدأ نوكت ام ًاريثك ةسالملاو .ءازجألا ترّكصت
 نإف شيرج فلتخم وهو «ضايبلا ىلإ هلفث نم توميو «سلمأ هنكل (8صوزمعءا8) ةرمحلا ىلإ

 مل طالخألا نأ ىلع ًاضيأ لديو «نوللا تت تا لوبقل دلييحت ذيع ماوقلا حولص

 أ ريثك (101562565) ضرملا نع لعفنت

 هيف تلعف دق ةعيبطلا نأ 57 .هؤازجأ ترغص اذإ «ديجلا (56لذ3605) بوسرلا نأ امك

 هضايب ىلا" .يدبزلا يوغرلا (5ءلنصعهأ5) توسل ها ا ا ضرملاو ءادج

 (5ءلتصعم(5) بوسرلاو . ءيدر ماخلاو .ةعيبطلا نع جراخ ا ءيدر وه «هل ءاوهلا ةطلاخمل

 ىلع لدأو «ىلعألا حطسملا دماجلا (5601د6805) بوسرلا نم لضفأ اهكرحتملا يلاعألا قدتسملا

 نم دوجوم وه لب لفث دقفو ةقر هقبست مل يذلا بوسرلاو .داح ىهتنملا عيرس ضرملا نأ

 (8«لن طعما و) بوسرلا ءيجي نأ بجي لب جيضن هنأ ىلع ال «ريثك طلخلا نأ ىلع لدي ءءادتبالا



 106 نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا

 اليلق (8ءلتمحعسأك) بوسرلا نوكي نأ دعبو لوألا ف اقيقر (اتتمع) لوبلا نوي نأ دعبو

 . لتقي (101562565) ضرملا نأَو ءةرشك ةيلفثلا ةكلقلا ةداملا نأ ىلع لد «كلذك نكي مل امو

 ضرعي دقو «جضنو ريخ ىلع لدت ال (5601:5600) بوسرلا ريغ نم غبصلا ةّدش كلذكو
 بوسرلاو ..هلفث لقثو هلوب غبص دادزي عئاجلا نإف .عوجللو (20«11) ةرارحلا ةدشلو ملألل كلذ

 ةقرحملا تايمحلا يف هيحصيو جضنلا رخأت ىلعو .مدلا ة ةرثك ىلع لدن رمحألا (5ءلتصعمساو)

 نارحبلا جري ملو «(©هدنوع) ةلعلا تلاط نيعبرألا ىلإ دتما اذإو معو برك (8سعصنسع 1ع ع1)

 . ًاضيأ ةريكسلا يف (015عو)

 «فيطل ([تنصع) لوب ىف ناك اذإ ءقوف ىلإ ليم هيف يذلا قلعتملا رمحألا (8 ءونلدعو) لفثلا

 ذخأ نإف «سطعلا 5 ماد نإف .لقعلا طالتخا ىلع ءةداحلا (101563565) ضارمألا يف لدن هنإف

 بوسرلا .ةمالسلا ىلع لد ضيبيو بسري قلعتلا ذحأو ءظلغلا ىلإ ًاماوق (ا:486) لوبلا

 ءجضنلا لئالد الب (ة1طعموتع [هاء2) ةداحلا تايمحلا يف محللا عطق ةئيه ىلع يذلا (5 لن ططعطغق)

 . (0عمعممل) ىلكلا نم سيلو «(01838) ءاضعألا دارجنا نم اهنأ ىلع لدن

 روز كر لو . ىلكلا لاح نم تملع ام ىلع لد ىّمح نكت ملو جضن كانه ناك اذإو

 ماظعلاو بصعلل ىمحلا درج نم وه (5(طعصتع 16767) ةداح ىمحلاو حضن ةمالع الو :كمسلا

 ا كلذ لثم ىلع لدي يلاخنلاو (8120067) ةناثملا نم نوكي كلذ ريغ يفو .("0ءو5ءا) قورعلاو

 ملأ تامالع عم يناثملا يف نوكي هنأ يناثملا ن نيبو هنيب قّرفيو «قمع نم درجت تذخأ ىّمحلا نأ

 . ظلغ عمو جضنلا عمو (8120067) ةناثملا

 نول نم ىتش لئالد ببسل عمتجت لاوحأ نم ةذوخأم تامالع يف : لصف

 ظ ةينهدلا لاوبألا يف اهلوأو . ماوقلاو

 تلد اذإ هنإف ءائيدر ناك نإو هماوقو «نهدلا نول هبشي هماوقو هنول يذلا وه ينهدلا لوبلا

 وهف اشيز ناك اذإ (56لتصعها5) بوسرلا نكل .هوركم هعم نكي مل ةمالسلا ىلع ىرخألا لئالدلا

 ةرفص عم نهدلا نول كيري يذلا وهو ء«ءىدر صلاخلا يتيزلا نإف ةلمجلابو ءادج ءيدر

 هب دهش ام ىلع ريخ ليلد وهف ءدوسألا (11خ28) لوبلا دعب ًاضراع يتيزلا ناك اذإو .ةرضخو
 .«ميكحلا سفور»

 الا كري ليسوا ةءاورلا لس لئالادلا كنا ذازب نرسلا لوأ يف ناكاه يعيزلا اذرآو >

 ىلإ ةدومحم تامالع نم ةعفد ريغتي يذلا لوبلاو . سداسلا يف ليلعلا فروع ردنا عبارلا يف يتيز

 ةوقلا طوقس يل لدي هنآل «توملا ىلع ةداحلا (1215ء35عو) ضارمألا يف لدي «ةمومذم تامالع

 ظ . ضارعألا ةبوعصل ةتغب

 هيف يذلا (11:ةه6) لوبلا . فافج نع نئاك ا لقعلا 0 امير ينهدلا لوبلا

 ةمالع «(1ةهودع) ناسل سبي هعم ناك اذإ «(قاطعمتع 1تنعت) ةداح ىمح يف دماج (81000) مد عطق

 ىمح ىف (آل22) لوبلا يف ة (81000) مدلا ليسي سيلو ءأدرأ كلذف كلذ عم دوسأ ناك نإف ءةئيدر

 . هترارح ةدشل 50 «لوادجلاو ةيعوألا ريجفتو «هتفارح ةدشل الإ (5(طوصنء 86762) ةداح



 نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا 00 وللا

 نم هيلع لدي امل ديدش رطخ ىلع لدي «ءارفص ةباحسو دبز هيف يذلا قيقرلا ضيبألا لوبلا
 . ةيافك هيف ام دوسألا قيقرلا ((0828) لوبلا يف انلق دقو .ةداملا ةّدح ةدشو ؛بارطضالا

 ىلإو ظلغلا ىلإ لاحتسا اذإ (5:طعمذع 66065) ةداحلا تايّمحلا ءادتبا يف رقشألا قيقرلا لوبلا 0300

 رهس كانه ناكو ةدارإ ريغ نم جرخي ذخأو «رامحلا لوبك ًاركعتم ارذكتم يقب مث «ضايبلا .

 بلغي ةديج تامالع نكت مل نإ . توم هبقعي نيبناجلا يف (00ه7ان15105) جّنشت ىلع لد .قلقو

 ظلغيل ناك امو ءراحلا يوارفصلا ةبلغل الإ ةرقشلا عم قريل ناك ام (0856) لوبلا نإف ءاهيلع

 (ان8م©) لوبلا :اولاقو «ةداملا لاوحأ ىف بارطضاو (201563565) ضرملا نم ةبوعصل الإ رثخيو

 . اسنلا (؟65561]) قرع وحلا ناك نإ اميس ال « ءيدر (81004) مدلا نولي يذلا ليلقلا

 لوبلا لاصفنا ةيفيك ةهج نم ةئيدر تامالع ىف : لصف
 وأ «ةحرق ريغ نم (©هن) عجو عم اليلق الإ لوبي نأ ىّمحلا داحلا مومحملل نكمي ال ناك اذإ

 سبتحا اذإ . ةئيدر ةمالع وهف فعضو (©150) ضبنلا نم رتاوت عمو «(11826) لوبلا تالا يف مرو

 .زازك ىلع لد ,«(؟6556ا) قرع ةرثكو «(116308ءط©) عادص ةدشو ةمئاد ىمح يف (ا06ه6) لوبلا

 تناك نإف .(2136م20:طنصن8) فاعرلا ىلع لادي ةفكاس ىمح ىف أرطق رطقي يذلا لوبلا

 ةئداه تناك نإو «(8ءهند) غامدلا تباصأ ةئيدر لاح ىلع لد ها (5طعمتع ؟ءابع») ةداح ىمحلا

 . عفدلا نع ةعيبطلا فعضو (160 811) ءالتمالا ةرثك ىلع لد

 يف ةفآو «ةوف فمعض هيبس ةدارإ ريغ نم (8(طعدنع ؟ءالع») ةداحلا تايمحلا يف جراخلا لوبلاو

 ءاضعألا هكرشتف (8:هنه) غامدلا ىلإ ةنخسم ةداح ةدام دّعصتل الإ كلذ نوكي الو «(8:هنه) غامدلا

 . ةيلضعلا (07عوه)

 لوبلا ىف ةئيدر تامالع ةدع ىف :لصف

 «ناخدلاك هالعأ ىلإ ,لفسأ نم زربي يذلاو ءءيدر ةطياكلاو نتنملاو دوسألاب نال

 لبق نم اهتءادر ةفلتخم ب سانجأ نم ىضرملا يف ةئيدر تامالع يف : لصف

 مهريغو نيمومحملا يف اهعامتجا
 اذإ .ةلاّتق ةمالع كلتف لقعلا طالتخاو (68م0:) صغملاو (7هدصن#) ء ءيقلا عمتجا اذإو

 ةعيبطلا نأ ىلع كلذ لد «غرفتسي اميفو أيقتي اميفو نوللا يفو سململا يف ندبلا ريياغت تفلتخا
 اهزجعي امم كلذو ءاهلك اهتمواقم ىلإ جاتحت ةفلتخم (1563569) ضارمأو ةفلتخم طالخأب ةّونمم

 نم دادتشاو «نطابلا قارتحاو ءرهاظلا (©014) درب ةقرافم ريغ ىّمح يف عمتجا اذإو .ةلاحم ال
 .لاتق كلذف .«كلذ عم شطعلا

 | . بطعلل فراشم ضيرملاف , لاملا يب طيحت يا ناجل روس عن بلا اذإو

 يف قرحم ملأو 2 (160 ةانصع) عذلو «ةقرح عم ءادوس (آ2زة25062) لاهسإ ضيرمب ةعفد ضرع

 . توم ةمالع وهف «(595ءممع) يشغو ناقفخو «ءهنطب



 ليش نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا

 مروو «ترّيغتو «ء.تّرضخاو ءرافظألا تّرفصاو ءًادراب ًاقرع نيبجلا (076556)) قرع اذإ

 يف ناك اذإ .بيرق توملاف «بيرغ (©نة:0165) رثب ندبلا ىلعو هيلع رهظو .(1ةمونع) ناسللا

 عم (836) نيعلا تناك مث ؛« ىمح عم (156700:) جالتخاو (©نآ52002) كابرض فيسارشلا يحاون

 (087205) حاير ىلع لدت لاحلا هذه نأل ؛لاح ةءادر عّقوتي نأ بجيف ؛ةركنم ةكرح كّرحتت كلذ

 ديدشلا ضبنلاو ريثكلا (76556) قرعلا «(©1162 ضبن ةدشلو ديدش مرول نوكي نابرضلاو .ةخفان

 نابرضلا هب ناك امبرف لمأتي نأ بجيو «نونجلا بحصي أدج ميظعلا قحالتملا برمغلا
 قارملا رهاظ يف لج هانا جألا ىلإ صئاغب سيل (156830:) جالتخالاو (طناووغمم)

 . همظع يف ادج طرفت نأ الإ مرو هب ناك نإو راض ريغ كلذو (113م0ء20ه0ة12)

 امبرو «حاتفنا ىلع لد «ىّمحلاو مرولا نكسي ملو ءاموي نيرشع لاحلا هذه تماد نإف
 . نيلجرلا اصوصخو (8:ام عدنا 5) فارطألا ىلإ ةدام لاقتنا زا نيو لوبن كلذ نم ضيرملا ملس

 نم اوبرق دقف (59260م6) يشغو رتاوتم سفن مهل ضرع اذإ (1201562565) ضارمأ نم اوفعض نيذلا

 . تاعاس عبرأ ىلع نوديزي الو «توملا

 نارحب ريغ نم ةتغب 1620) ةرارح نوكسو اًمح دجوف ةقرحم (56062) ىمح ناسنإب ناك اذإو
 وأ دحاو دلب يف ءاوه ىلإ ءاوه نم لاقتنا الو ةغلاب ةيفطتب الو لاقتنا وأ غارفتساب رهاظ (0565)

 .اعيرس تومي هنأ مكحاف «ةحارلاك دجوو ؛ةعرس نم (©ا:15©) ضبنلا يف ناك ام نكسو نيدلب

 ببس الب هنطب لقعناو «(11:هعمانعط) قاوفلا هذخأو «ةتغب هبلق قفخو ىممح ناسنإب ناك اذإ

 ْ . تام «فورعم

 ضيباو روثت مث ظلغ مث ءافيطل رشخأ الوأ داح (115635658) ضرم هب نم (ان826) لوب ناك اذإ

 ىلع لد ءقلقو رهس ناكو «ةدارإ ريغب لابي راصو رامحلا (اننه) لوب هنأكو كلذك ًاروثتم ىقبو
 تومي رت «نيناسلا نق رهظيندتمت

 نم ليسي مث «دبزلاك هيلعو كلذ لبق ضيبأ ناك دق وأ ًايرم (35109) لوبلا ناك اذإ ليق
 نم موق اهركذ يتلا ةئيدرلا تامالعلا نمو «ءيدرو رش كلذف ءدوسأ (81009) مد نيرخنملا

 هقنع يف يذلا ديرولا ىلع ناسنإب رهظ نإ هنإ ليق ام ءرسعب الإ اهيلإ سايقلا هجوتي الو ءابطألا

 ءايشألا (هممءانأع) ةوهش هل تضرعو «ريثك ضيبأ فصح عم عرقلا ٌبح هبشي (©انكاانل5) رثب

 . تام «ةراحلا

 عم هبحاص ىرتعاو «بلص رمحأ (©500165) رثب رسيألا هغدصب ناسنإب رهظ نإ :ليقو

 نم سدعلاك (©1165[35) رثب هب رهظ نم :ليقو . عبارلا مويلا يف تام :هينيع يف ةديدش ةكح كلذ

 ظ . ءاولحلا يهتشي هجولا اذه بحاصو ءرشاعلا مويلا يف تام «هينيع تحت

 ليلد وهف هفلخ وأ (70منا) ءيق كلذ عبت مث «ةتغب تضرع ةديدش (081056) ةلع ةيأ : ليق

 اذإ هنإ : ليق .تام «هلقع بهذ مث «ةنيل حورقو ماروأ هريغو مومحملل ضرع اذإ هنإ :ليق .توم

 يف ةكح كلذ لئاوأ يف هل تضرعو «(2ةنم) عجو هب نكي ملو هيديو ههجو يف لهرت ناسنإلاب ناك

 كلذ ناكو رودملا بنعلا لثم هتبكر ىلع ناسنإب ناك اذإ هنإ : ليق . ثلاثلا وأ يناثلا يف تام ء هفنأ

 ال ادواب نر رعي نأ هيوم ةنالاسر: «اهزوي قيسيكم رض ل العاص كاع: مخ هلرخو ة دونا



 نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا ظ ١

 ْ ظ ضرملا لوط تامالع يف : لصف

 ىلعو ء«ريبدتلا يف ف طيلخت وأ ءاشحألا يف ظلغل نوكي (101562565) ضرملا لوط نأ ملعإ

 :هيلع لدتسملا حضنلا ءطب :هتمالعو ءاهلزهي هنأل (5:هم»260) ةدعملا هيف فعضت ءلاخ لك

 اًضيأو :رمحألا (560126215) بوسرلا ماود وأ .قلعتملا .لفثلل (560زم6265) بوسرلا ءطب وأ

 «ضرملا ةّدح عم .ناك اذإ كلذكو .(©هنوو ةلعلا لوط ىلع لدي رومضلا روهظ ةّلق نإف

 ' لوطو لّلحت ةلق ئلع لد 0 يا

 . ضرم

 نك 1 لبق 1 ةرملاف توسلا العأ 3 و ةوقلا طقست نإف « لا نارحبلا العأ تءاج اذإ
 . لوطي (156ةكعو)

 اهلاحب لاوحألا تيقبو ّرضت ملو عفنت مل اذإ همالآو «(0655) نارحبلا ليواهت نأ ملعاو

 هَل وط ىلع 1 (2156356و) ضرملا ىف (1:عمم0:) جالتخالا ةرثكو « ليوط (101568565) ضرملاف

 . هلوط ىلع لدت قرعلا ةرثكو «حلصأ وهف هرخآ يف امأو ءرمألا لوأ نم أدتبا اذإ ًاصوصخو

 اهعفد نع اهزجعو .ةداملل ةعيبطلا كيرحت ىلع لدت يتلا ةليلقلا تاغارفتسالا بحص اذإو

 ىلع لد ة هكيدر تامالع هل 6( ةديح فرخ تامالع كلذ: ريغ وأ :ًافاعر وأ ًاقرع تناك ءمامتلاب

 ظ لوط

 ىجري ال ىتح لوطب رذنأ ءًاموي نيعبرأ ىلإ رمحألا (561معدا5)) بوسرلا ىقب اذإو

 . لوط ىلع لدي (21562568) ضرملا لوأ يف مالتحالا .نيتس ىلإ الو ءءاضقنالاو «نارحُبلا

 اهتلالدك اهتلالد:تسيلف «ةمدقتملا مايألا يف 0015635659 ضرملا لوط تامالع تيأر اذإ

 لّمأتف ءاهرخاوأ يفو مايألا طسو يف رهظي داكي «تامالعلا كلت داضي ام تيأر اذإو . كلذ دعب

 ةروكذملا طئارشلا عارو ءرذنت موي يأب مويلا كلذو «تناك موي يأ يف اهنأ ملعتل راذنإلا مكح

 ىف (101563565) ضرملا تاكرح لاحو «(1عمدمع) جازملاو لصفلاو نسلاو ةوقلا لاح لمأتو هيف

 000 ةداحلا تايمحلا تايهتنم يف اضوضختو ءاهتاقوأو اهرخأتو اهييدقتو ءاهّمكو اهفيك

 ظ .هردقب مكحاف نوكسلا ىلإ وأ «ةكرحلا ىلإ يه له اهرصقو اهلوطو «460)

 للحت وأ نارحبب ىضقني (1015ع35عو5) ضرملا نأ تامالع ىف : لصف

 ّنسلاو فيكلاو ّمكلا يف ةديازتم بئاونلاو ًاداح (21563565) ضرملاو ةوقلا تناك اذإ

 تامالع هدضو جضنلاو نيكستلا نود كيرحتلا ىلإ ليمي امم لصفلا وأ ,([هسصم## جازملاو

 ءطبلا تامالعو دضلاب ءايشألا تناك نإف . نارحبب ىضقني (01562565) ضرملا نإف «ةلجعتسم

 2 تنتاك «تفلتخا نإو .للحتب لوزي وأ .للحتب لتقيف .«لوطي (00156256) ضرملاف «ةدوجوم

 تامالعو ةوقلا لاوخأب امهيلع لدتسيف «ةايحلاو توملا امأو .ةيلاقتناو ةرخأتمو ةصقان تانارحبلا

 ظ . هيضتقتو نيرمألا نم دحاو لك نيعت



 ١4١ نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا

 '""سكُنلا ماكح أ يف : لصف
 «ةروصلا تناك اذإ ةلاحم ال هبحصتو ءفعضأ ةوق عم ناكو «عرسأ وع ًادرأ

 ءاقلت نم عقي نأ نم ملسأ «ريبدتلا نم أطخب سكتنلا عقي نألو . بطعلا تامالع ةروصلا هذه

 .ةدوج اهب داري يتلا ةيودألاو تانخسملا يقس «كلذ يف أطخلا نمو .ريبدتلا باوص عم هسفن

 ىقبت يتلا اياقبلاو ؛اهوحيتو ةزؤلا نضارقأو يلسعلا نيبجنلجلا لثم مضهلاو (هممءانا©) ةوهشلا

 لابولا نأل لصألا نم رش سكنلاو .كرادتت نأ الإ ءالجاع ًاسكن بلجت (©1569) نارحبلا دعب
 ظ . ىعم ميقلاو دئاع

 سكنلا تامالع ىف :لصف

 الب اهنوكس ناك نإف .سكنلا هيلع فيخ .هموي يفو كد عيب كم كابر

 ناقري وأ يردج للعب (15©6عو) نارحبلا ناك اذإ اصوصخو نشكل خرم دب الف ةتملأ (025ع5) نارحب

 .يدلج سعت ةلمجلابو :(1:ءط) برج وأ (1ءاعمتو)

 «سفنلا ثبخو نايثغلاو (4ممعءان16) ةوهشلاو ةوقلا فعض نم نوكي سكن ىلع لدتسي دقو

 نم خافتناو ةيناخد وأ ةضومح ىلإ (5:هددقعط) ةدعملا يف ماعطلا داسفو «(1018650) مضهلا ةلقو

 جيهت ةذشو شطعلا ةدشو رهسلا لوطو مونلا داسفو لاحطلاو (آ1066) دبكلا يحاونو «فيسارشلا

 هؤاقبو همروت ًاصوصخو «ىلعألا (86ان4) نفجلا ىف ًاصوصخو «ةميظع ةمالع ًاصوصخ هجولا
 يدل وزوال ىروداعظللا ناديلا كون نيبحي ل نأ هيلع لذي اههو ءهجولا جّيهت لالحنا عم كلذك
 رار ير ار ل يملا ضارعألا هذه تناك اذإ اصوصخو هلازه

 . ناك يذلا (121563565)

 روؤغ نمو .ةعرسو رتاوت هيف ىقب اذإ (©016» ضبنلا نم نيكل ىلع لدا دقو

 5 ةرمص نم ريثك غبص هيف يقب اذإ ([ل212©) لوبلا نمو اهتبيغو ةينارحبلا (مل65عع55) تاجارخلا

 لون ةيشن مل اذإو «(5ءلنصعه) بوسر الو هيف قلعت الاجف ناك وأ (8م5:مءا39) ةرمحو ةرقش

 هنإف ةميرجلا د ءاهضعب نم سكنلا 0 لوصفلا ضعبو . يعيبطلا لوب ليلعلا (آنرمع)

 ةلالدلا يف نعي اضن (آ2ذ:ءة665) ضرملا سنجو .لوصفلا رئاس يف عقي امم رككأ سكنلاةبف عقي

 عرصلا لثمو «ءاشحألا 85 ايمو ([163) هر رع تفلخ اذإ ةيمرولا تايمحلا لثم «سكنلا ىلع

 امو (©ةاهسط) لزاونلاو ةدفسلاو ةفعسلاو لاحطلاو دبكلاو ىلكلا عاجوأو ردسلاو (8مز16عموإل)

 . سفنلا (121562565) ضأ رمأ و هريغو (0م(طه]له213) ذم رلا نم اهنع دل وتي

 .توملا بابسأ ىف : لصف
 ةوقلا هب لحنت ببسب امإو ؛ ([1«ة:0) بلقلا (16صمو# جازم هب دسفي ب :امإ.نوكي توفلا

 نم ةطرفم ةيفيك امإو ديدش ملأ امإ :(116ةم1) بلقلا (7©صم67 جازم هب دسفي ببسب نئاكلاو .أفطتف

 ) )1١ةرشابم ءافشلا دعب ضرملا ةدواعم :سكنلا .



 نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا ١7

 رثكألا يف نومسربملاو . سفنلا ةدام سابتحا امإو «ةيمست ةبيرغ ةيفيك امإو .ةمولعملا تاّيفيكلا

 . مهقولح فجت نأ ىلإ اوكرتي الو «نيقلتسم اوكرتي ال نأ بجي كلذلو «سفنتلا مدعل نوتومي

 ةيفيك ةمالعو تايّمحلا تاقوأ يف ضرعي يذلا توملا فانصأ يف : لصف

 ليلعلا توم

 ىو رواد اهلي اوت ف يناس يرق: ادخل عني وك ردي ىذا تردملا كلذ نب
 ةفيبخلا (15)1ءوقعو) ضارمألا يفو . ةعفد لضف هيلإ بصني نيح ةنطابلا ماروأآلا (7 عه ع) تايمح

 . ةفيعض تناك نإ اميس ال «ةوقب كرحتت ام لوأ ةعيبلدلا اهنع مزهنت يتلا

 بنار نوم ف ترم كلذ نمو ةوانلا ريفكلا «ينطسلا ءافط كو ونكلا كره ةليجلاوو
 . ضرملا نع ةعيبطلا مازهنال ىمحلا

 نود يئزجلا طاطحنالا يف هرثكأو ردان ليلق وهو .«طاطحنالا يف نئاكلا توملا :ثلاثلاو

 قّرفتتو 203680 ةرارحلا رشتنتو ةالاك هيف نوكت ةعيبطلا نأ هيف ببسلاو «(6656:21) ىلكلا

 مهضعبو .هعفدو يشغلاب نوتومي مهرثكأو «لوألا تاقوألا يف هيلإ جاتحي يذلا كساملا در

 . ميردت تومي

 نظيف «ةيزيرغلا (81620 ةرارحلا للحتو ةوقلا ءاخرتسال رود طاطحنا طاطحنالا ناك امبرو

 لطابلا يفو (يَوَمَي قحلا يف هنإف فلتخم نيطاطحنالا يف (©ناه) ضبنلا . ايقينح اطاطخحنا

 طاطحنالا يف امأو .ماظنلا نع جرخيو فلتخي لطابلا يفو «يوتسي يقيقحلا يفو «يخرتسي

 لثم فيعض وهو «ضيرملا ىلع أرطت جراخ نم ةفينع بابسأل الإ تومي الف (6مء:2]) يّلكلا

 قرع توملا اذه لثم قبسيو «لوألل ًاضيأ اذه لثم ضرعي دقو ءبضغ وأ ؛مايق وأ ةكرح
 :.ويمبلل جزل (1ه55©])

 قرع همدقتي ام ًاريثكو ءطاطحنا ىف (5هةل!-م0») يردجلا ىف ناسنإلا تومي ام ًاريثكو
 ردصلا ىف وأ «هدحو ةبقرلاو (81م0 نسارلا ىف ناك اميرو .(©م14) دربلا ىلإو وتسم ريغ (76556])

 نوب رعب توسل نوك واق ا نوم امان عزنلا يف (55) دلجلا ناك اذإو .هدحو (©5650)

 ' تقولا ىف ام هجو نم نوكي «ةلاّبقلا 215635659 ضارمألا ىف توملا رثكأ نكل .قرعلاب نوكي

 ةلعلا تناك نإ هنأ لثم «ةميلسلا (5©1015635) ضارمألا ىف ديجلا (0موعو) نارحبلا نوكي يذلا

 .دارفألا يف توملا ناك «دارفألا يف وأ تاور ألا يف توملا ناك «جاوزألا يف (ههانك#)

 ضارعأ هعم ثدحتو «ةبونلا نم ىهتنملا دنع توملا بلجي اههبشي امو ةقرحملا نأ ملعاو
 لامتحا نع فعضلاو 156 همم 71811 تابسلا وأ «بركلا دادتشاو «لقعلا طالتخا نم ةئيدر

 بلجت ةيمغلبلاو .قلقو داؤف عجوو (6)8) نيع ةملظو (116302عط#) عادص ثدحي مث علا

 ادج اريغص ضبنلاو ءنخسي الو الواطتم (©019) دربلا نوكي ذئنيحو «ةبونلا لوأ ىف توملا

 ةعاسلا يف توملا بلجي كلذ لك نإف ةلمجلابو «لسكلاو (156 ههدص3 ؛ةهنا) تابسلا ٌدتشيو «ًايدر
 رهاظلا دّيزتلا يف توملاو .ىهتنم وأ ءًادوعص وأ «ناك ءادتبا رثكأ ضيرملا ىلع اهيف دتشي يتلا
 .ليلقلا يف عقي دق



 ١ نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا

 ءاهتدجو نإف .,فخت الف ءاهدجت ملف ءانركذ امم تقو يف توملا تامالع تلّمأت اذإو

 يفو «مزجاف «ةروكذملا ةئيدرلا تامالعلا نم ءيش كلذ عم ناك نإف «ءتوم نوكي هنأ سدحاف

 «سداسلا يف تومي هنإف ءأجاوزأ وأ «عباسلا يف تومي هنإف «ًادارفأ بئاونلا تناك نإ رمألا رثكأ

 . ةكرحلا عيرس (5©1015625) ضرملا ناك اذإ اميس ال

 0 ا ا : لصف

 . لدأ ناك ا 0 يي ا

 نيهقانلل ضّرعت لاوحأ يف : لصف
 دادتشا مهل ضرعيو «سكنلا باب يف انركذ ام مهب ناك اذإ سكنلا نيهقانلل ضرعي دق

 الو «نولوانتي امب اوعفتني ال نأ مهل ضرعيو «مهريبدت باب يف انركذ ام بسحب اهفعضو ةوقلا

 اهطالخأ نع مهنادبأ تقنتسا دق نكت مل اذإ تاجاّرخلا مهل ضرعتو «ةوق ىلإ مهندب هب عجري

 ضرعت دقو «كانه ىلإ ةداملا عافدنال (0:عهدص) ءاضعألا ضعب داسف مهل ضرعي دقو , غارفتسالاب

 يف مهيلع طرفأ دق ناك اذإ مهب تناك يتلا (21568565) ضارمألل ةداضم (21562565) ضارمأ مهل

 2 (2ةعهل9515) جلافلا و .(1ةمودع) ناسللا (0371192) لقت مهل ضرعي نأ لثم مهب ام ةداضم

 هبشأ امو «ةقيقشلاو ءمزاللا دعا ,(8مز1عموإل) عرصلاو .ةتكسلاو ء«درابلا (©هأنو جنلوقلاو

 . ردقلا ازواج دق بيطرتلاو ديربتلا ناك اذإ كلذ

 مدعل مهروعش ضيبت نأ مهل ضرعيو «رتافلا ءاملا اهليزيو ءاريثك ةكحلا مهل ضرعت دقو

 ذإ ورز نضرفي امك واروع ميكن ىلا يريرعلا ىاواقاولر ةرطرلا يفيتلو ادخل يروم

 «يقس اذإ عرزلل ًاضيأ ضرعي امك .مهروعش داوس داع مهلاوحأ تنسح اذإ مث « ضيبتف تفج

 .هترضخ تداعف

 هقانلا (عءونصعم) ريبذت ىف : لصف

 تاكرحلا نم ءيش الو «ةيذغألا نم ليقث هيلع دروي الو ءيش لك يف هقانلاب قفري نأ بجي

 ةضاير ىلإ جرديو «كلذ ريغو «تاوصألا ىتح «ةجعزملا بابسألاو تاماّمحلاو (8401105)

 ءّرسيو حّرفيو عدوي نأ بجيو ءهمد يف ديزي امب لغتشي نأو ادج ةعفان اهنإف «ةقيفر ةلدتعم
 بارشلا نم ًاصوصخ هل عفان لادتعالاب بارشلاو «عامجلا ًاصوصخو «تاغارفتسالا بئجيو

 هنإف (28:69) نارحبلا يفخ ناك «هقان عسوتلا هيلع رجحي نأب نيهقانلا ىلوأو .قيقرلا فيطللا

 .(نةسطمءو) لاهسإلا هبوصأو 2( (892عان202) غارفتسا يل جاتحا امير هلثمو «سكنلل دعتسم

 نم هماوقو .([1ةصمان:5) طلخ نول ىلإ الئام وأ انوارف (2هءعءو) زاربلا تيأر اذإ اميس ال .فيطللا

 حرأف كلذ تدرأ اذإو ءًاللخ (4ممهانا© ةوهشلا يف تيأرو ءىّمحلا اهنم تناك يتلا طالخألا

 . هغرفتسا مث «قفرب هتّوُق ْوَقو «هقانلا

 :ةلّهسم ةيئاود هتيذغأ لعجاف ٍذئنيحو «ةيذغتلاب ًاعم ىّوقيو غرفتسي نأ ىلإ تجتحا امبرو



 'نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا ١

 وحنو «نيبجنرتلاو كشخريشلاو صاجإلاك «ةقفاوم ةلّهسم (04621565) ةيودأ ىوقأ اهب جزما وأ

 تاّردملا هذه كلذ لعفت دقو ءمهقورع هب ىقنتف راردإلاب نوعفتني دقو ءرارملا باحصأل كلذ

 لدتو ءًاضيأ جاتحا امبرو هقانلا هيلإ جاتحي املقف دصفلا امأو . جوزمملا بارشلا هلعفيو ةفورعملا

 (7١1ءووعل) قورعلا يف دّقعتلاك ىّمحلل تدجو اذإ اميس ال .مدلا تامالعو (طقو1وادع) ةنحسلا هيلع

 نم هيف يقب امل همد ةءادر مومحملا دصف ىلإ كتجوحأ امبرو «(آنم) ةفشلا يف ًاروثب تيأرو

 نوكيو ءديجلا (81000) 37 هيف ديزتو ,ءيدرلا همد خرج نأ كمزليف .ةئيدرلا طالخأللا ةيدامر

 .ةعفد ًائيش لعفت الو «قفرت نأ كلذ يف ىلوألا

 بلج امبرف قفاوي مل اذإو «همامحإب هعفن امبرو «مايأ هئاخرإب هقانلاب رض امبر راهنلا مونو .

 .مهّيقن ريغو مهّيقن نيهقانلا عيمج يف طايتحالاو «يزيرغلا راحلا ةوق نم رسكيو ججفي امب ىّمح
 امف ةثالثف نيموي اهريغو ةروزملا نم (0156ة56) ضرملا يف ناك يذلا ريبدتلا ىلع هرمأ يرجي نأ

 هقوف ام ىلإ عفري مث ءهتحص موي يلي يذلا يروحابلا مويلا زواجي نأ رادقم ةلمجلابو ءاهيلي
 .هلاح ءوستو هندب ىمحيف هريبدت فطلي ال نأ ةميلس هاّمح تناك يذلاو «يقنلا هقانلل بجيو

 هفالخ عم لعفيو .ةتباث هتوق نأل ٠ هيبعشلا ىلإ لئالف مايا يتءلردو ومص نع دري نأ بجيو

 ظ . كلذ فالخ

 هسفن ىلع لمحي وهف هيلع نمسي ملو ىهتشا نإو «(5081) ءالتما هيفف هقانلا هتشي مل نإو

 طالخأ هندب ىف وأ ندبلا ىف هقرفتو هب رمتست نأ ىلع ردقت الف «هتعيبط ةقاط قوفو ءهتقاط قوف

 هترارحو اد عيعج هكا وأ ادع ةظفانن كلكم ةوق وأ اهب ةلوغشم ةعيبطلاو «ةريثك (1132201055)

 يف اوهتشا نإو ءالؤه لاثمأو «هنم ةعيبطلا زايتمال حلصت ةلاحإ ءاذغلا ليحت الف «ةطقاس ةيزيرغلا

 نم ءالتمالاو (0155:062 تافآلا نأل ءاوهتشي ال نأ ىلإ لاحلا مهب لوؤت دقف ماعطلا مهرمأ لئاوأ

 مث يهتشي نأ نم ريخ هتوق شاعتنال يهتشي مث يهتشي ال نألو ءديزتو ىوقت ةئيدرلا طالخألا
 :ىيتياال

 اهتلآو (4مموان1©) هينا ةّرقف ةلابعلاو هرقل ىلإ ندبلا ريغتي ملو ءاهتشالا ماد نإف

 جورفلاو جوهيطلا نم هقانلا جردي نأ ىلوألاف «ناتفيعض هتلآو (1 وعد مضهلا ةوقو «ناتحيحص

 مهجحسأ امير نييجنكسلاو «قيض (؟76556]) قورعلا يف دعبو ةداعلا ىلإ نعجري الو «يدجلا ىلإ

 امل داضم ءاوه ىلإ مهلقن نيهقانلا (8هوننم0) ريبدت نمو ضماوحلا لك كلذكو مهئاعمأ فعضل

 نمؤي امب لباقيل هضرم عون نم رذحي نأ بجي ام ةاعارم نيهقانلا (8ءعنمصعم) ريبدت نمو ءمهب ناك

 نأ تحفيالو ,(تعدا) ردصلا (ةةعوطصعدو) ةرودع مهيلع فاخي نأ بجي هنإف «نيمسربملاك هنع

 سوملاب قلحلاو «لضف هيفف «هقرع رثك اذإو ءفيعضلا همحل لّلحتيف «ماّمحلا يف هقانلا قرعي

 .هركذ مدقت امل هّرضي

 هقانلا ةيذغت يف : لصف

 نأ بجيو :ءاضهتالا لهس .(ةطرتص) سوميكلا نسح فيكلا يف هؤاذغ نوكي نأ بجي ظ ظ

 هال دوا فيكلاب لامي نأ ىلإ جيتحا اميرو ءاشطغ الو اعوجب ياض ال



 ٠٠ 5 ١  نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا

 ةظيلغلاو ءءاذغ ّلقأو ءاذغ عرسأ ةلاّيسلا ةبطرلا ةيذغألا نأ ملعاو .طايتحال وأ رثأ ةيقبل ةفلاسلا .

 ةيقب هيلإ عدت مل نإ تادرابلاب هيلع لمحي ال نأ بجيو «ةبرشأ وأ تناك ةمعطأ دضلاب ةنيخئلاو
 (84هذوأان5©) ةبوطر عم ةفيطل (11680 ةرارح هلو لدتعم وه امب ربدي نأ بجي لب «(81624) ةرارح

 هديزتو هلاصفناو ءهمضه نسحي ام ردقب ّمكلا يف هؤاذغ نوكي نأو ا ةعيرس ةلماك

 صقنتو ءاذج َّوطَب الو رادحنا ةعرس الو (80505:عصان8) رقارق الو ًالقث ةث ري مل اذإ جيردتلا ىلع

 نأ بجي كلذكو مح اميرف هتدعم تدذمتو ةعفد ألتما اذإو ءائيش كلذ نم تركنأ نإ هنم

 .رطخ هيف ناك امبرف ةعفد برشي ال
 نوكي نأ الإ «ءاتشلا رئاهظ وأ فيصلا تايشع ىف ءاوهلا لادتعا تقوف هئاذغ تقو امأو

 امم (©014) دربلا ديدشلا ءاملاو .هئاذغ عبش نود وه رادقم هيلع قرفي نأ بجيف ًالجعتسم يعادلا
 تام نم انملع دقو ؛حّئش امبرو ءءاشحألا ضعب ىلع لمح امبرف «هقانلا هبنتجي نأ بجي
 .كلذب

 .(5:همقمط) ةذعملا يف طالخأل وأ فعضل لقت دق هقانلا (8مم1[6© ةوهش نأ ملعاو

 ىفو نوللا يف رهظتو ءاهبذج ةلقو (آ0©10) دبكلا ببسب لقت دقو «يشغلاك رثكألا يف هبحصيو
 ْ . مختو هلك ندبلا يف (؟اةسهانت) طالخأ ببسب لقت دقو لا قيقرلا ( م زاربلا

 لك رّبدف ةصاخ (5:ه»ة05) ةدعملا يف وأ «ةيزيرغلا ةرارحلاو ندبلا ةوق فعضل نوكت دقو

 ءاردلا تمت ىلييوفلا نيييكلا ن1 عار نكي اب ققزار ةريبقت قم ولعت انميددتاو
 . جحسلا اوتْمأَو مهدعم يف فعضل ةطقاس مهتوهش تناك اذإ اصوصخو . نيهقانلل (3846ل1ءنمعو)

 ًاببس ناك امبرف ههبشأ امو «درولا صرق لثم «كلذ نم نخسأ يه يتلا ةدعملل تايوقملا امأو

 ...سجتلل

 (121562565) ضا رمألا تاك رح ىف 8 لصف

 يف ةديازتم نوكت دق راودألا يف (31/101055) تاكرحلا نأ ملعاف «ضرملا تاقوأ كي لق

 تاكرح دتشتو .طاطحنالا ىلع لدتف ءةضقانتم نوكت دقو .ءاهتنالا ىلع لدتف .فنعلا

 . ءيش لك نع ذئنيح ةداملا جاضنإب ةعيبطلا لاغتشا ةدشل اليل اهضارعأو (101563565) ضارمألا

 ةيناثلا ةلاقملا

 هراودأو همايأو ((025و) نارحبلا تاقوأ يف يناثلا نفلا نم

 ((02155) نا رحبلا باسح لَّوأ ىف (10156ة5ع5) ص رملا ءادتبا ىف : لصف

 نارحبلا مايأ باسح> هنم بسحي يذلا (1015ء3565) ضرملا لوانأ كاق وم املا نفح

 فرط لب ال :لاق نم مهنمو .ضرملا رثأب ضيرملا هيف سحأ يذلا تقولا فرط ؛(01565)

 يتلا تايّمحلا يف فالتخالا اذه يتأي امنإو ٠ ,لعفلا 0و ميه مط حلا كيرلا

 .ةتغب ضرعت ال

 نيمومحم موقل ضرعي املثم كلذو 010000000539



 نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا ١5

 ءماّمحلا لخد وأ «مانف هب ةبلق ال كلذ لبق ناسنإلا ناك دقو «ًارهاظ ءادتبا مهاّمح ئدتبت نأ ةتغب

 نإف ضرعت مث «كلذ وحنو عادصو ريسكت اهمّدقتي يتلا تايّمحلا امأو .ةتغب ٌمحف بعت وأ
 رهظ دق نوكي كلانهو ءاهسفن ىّمحلا ءادتبا تقو ربتعي نأ ىلوألاو ءاهيف نافلتخم نيرمألا

 ظ . نيب اروهظ (76م62) جازملا يف ةيعيبطلا ةلاحلا نع جورخلا

 دمتعي امم سيل مونلاو حارطالاو ءهل رابتعا الف ريسكتلاو ([8163036ط©) عادصلا ءادتبا امأو

 ,ىّمح اهل تضرع مث ةأرملا تدلو اذإو «ىّمحلا تذخأ دقو هسفن ليلعلا حرطي مل امبرف هيلع

 يناثلا دعب كلذ ضرعي ام رثكأو «موق هب لاق أطخ كلذف «ةدالولا نم ال ىّمحلا نم بسحنلف

 ظ . ثلاثلاو

 هراودأو (تتومو نا رحبلا مايأ ببس يف : لصف

 ةهج نم ةداحلا (0156256) ضارمألا تانارحب ةنمزأ ريدقت ىف ببسلا لعجي سانلا رثكأ نإ
 نيعتو رّيغتلا نم ًافانصأ اهيف بجوت ملاعلا 04هذدادت0) تابوطر يف ةيراس ةوق هتّوق نإو رمقلا

 كلذ يف نولدتسيو .ةداملا دادعتسا بسحب فالخلا ىلع وأ 2. (121ععو() مضهلاو جضنلا ىلع

 ةيرجشلا تارمثلا جضن ةعرسو ءرمقلا يف رونلا ةدايز عم ةغمدألا ةدايزو ءرزجلاو ّدملا لاحب

 ' . هرادبتسا عم ةيلقبلاو

 بسحب اهنلاوحأ فلتختف ءرمقلا نع ةلعفنم ندبلا (840ه1561:6) تابوطر نإ نولوقيو

 ذدشأو ءرمقلا لاح يف فالتخالا روهظ دادتشا عم فالتخالا روهظ ٌدتشيو «رمقلا لاوحأ فالتخا

 ىلإ مث ,فصنلا ىلإ هرود مسقني اذهو «عيبرت ىلع مث ءاهيف ناك لاح ةلباقم ىلع راص اذإ كلذ

 . فصنلا فصن

 عامتجالا مايأ هنم صقنت «ًابيرقت ثلثو ًاموي نيرشعو ةعست وف رمقلا رود ناك املو :اولاق

 .«فصنو اموي نورشعو ةتس ىقبي «ثلثو فصنو ناموي بيرقتلاب يهو هيف هل لعف ال رمقلا ذإ

 فصنو عبرو مايأ ةثالث هنمثو نمثو فصنو مايأ ةتس هعبرو .ًاعبرو ًاموي رشع ةثالث هفصن نوكي

 هيف ديزيو «ليلقب باسد>لا اذه فلاخيف رخآ هجو ىلع هوجّرخ امبرو «هرود رغصأ وهو «نمث
 :ةملطع تانالتخا اهنف ىهظت نأ سيرت اددم ذدملا هذه نذإ ركن كتمت هيف: نكلو كاف
 ظ . ىرغصلا راودألا مايأ يهو

 نإو «حالصلا ىلإ رهاظ ريغت اهئاهتنا دنع رهظ ةحلاص ةداملا تناكف «ةدملا تأدتبا اذإو ظ
 .داسفلا ىلإ ةدملا ماتخنا دنع رهاظلا ريغتلا ناك ؛ةدساف لاوحألاو ةداملا تناكو ةدملا تأدتبا

 يف مث «سمشلا نم اهنوّدعيف رهش قوفو نامزألا يف يه يتلا (201562565) ضارمألا تانارحب امأو

 يدجي الو «يعيبطلا ىلع كلذب لاغتشالا ّنكل ءثحب عضاوم اهيفو كوكش ةئزجتلاو ريدقتلا اذه

 فرعي نأ هيلع سيلو «ةريثكلا ةبرجتلاب جرخي ام فرعي نأ بيبطلا ىلع امنإ ءائيش بيبطلا ىلع
 مايأب لوقلا نوكي نأ بجي لب «ىرخأ ةعانص ىلإ هب جرخي (0ةد:© ةلعلا كلت نايب ناك اذإ هتلع
 . تارداصملاو عاضوألا ليبس ىلع وأ «ةبرجتلا ليبس ىلع هلوقي ًالوق (0:1:65) نارحبلا

 هب جرخي ال نأ هانعمو «هسنج نع فيعضتلا هب جرخي ال ام رودلاب يّمسي مهرثكأ نأ ملعاو



 ١ نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا

 موي ىلإ ًادبأ يهتني امهفيعضت نإف .عوباسلاو عوبارلا اذه لاثمو «ينارحب ريغ موي ىلإ فيعضتلا

 عوبارلا اهب قيلي يتلا ([101563565) ضارمألل عقت يتلا (0256و) نارحبلا مايأ رابتعا بسحب يروحاب

 رود نكل .مات وهو عيباسألا رودو .مات وهو عيبارألا رود : ةئالث ةيلصألا ةديجلا راودألاف

 . ((01215ع5) نارجيي مايأ كلذ لك نينامثلاو نيتسلاو نيعبرألا نإف عيمجلا نم متأ ةانورشملا

 كلذلو عازب نأ بجي ئذلا رسكلا هسنس «كلذ نم ناصقنيف نالوألا نارودلا امأو

 كلذلو : باسل نم اري انيشو ماا نسي نوكر دنأل ديلا يف ةركب كلتا + «رسكلا ربج هيف

 .عوباسلا فيعضت تقو ربجي كانهو .رشع يداحلا يف عقي ثلاثلا عوبارلاو ءالوصوم عقيب

 مويلا يف عقو ثلاثلا عوباسلا انربج اذإ مث «رشع عبارلا يف نوكيف يناثلا عب وباسلا قحليف

 :نيرشعلا

 ثلاثلاو يناثلاو .«نالوصوم يناثلاو لوألا عوبارلا نأ ىلع تاعوبارلا يف ذرمألا ىرج دقو

 لضفألاف .«فالخلا هيف عقو دقف رشع عبارلا زواج أدإف . نالوصوم عبارلاو ثلاثلاو 2 نالصفنم

 نورشعلاو عباسلا اذكه مايألا بيترت ناكف ءلوصوملاب اوأدتبا «سونيلاج»و «طارقب» لثم
 ريغ نيعوبسأ دجتف «لصفلا ىلع تاعوباسلا فعاضم نورشعلاو دحاولاو تاعوبارلا لوصوم
 مث «نورشعلاو عبارلا وهو نيرشعلا نم الصفم مث «نورشعلا متتف لوصوم ثلاث امهولتي نيلصفم

 نوثالثلاو عبارلا مث :عيباسأ تالصفم نوثالثلاو دحاولا 3 ا

 ىلع عيباسأ ةثالث ىلع فيعضتلا يرجي مث «نيعبرأ نوكيف (10150) لصفم عوبسأ ا

 ام ىلإ ريبك تافتلا الو نيرشعو ةئامو ةئامو نينامثو نيتس لاصتالا نوكيف ءًاموي نورشع اهنأ

 . مايألا نم اهنيب

 .(08565) نارحب موي وه رشع نماثلا «رشع عبارلا دعب ْنِإ «سناغيكرأ» لثم نورخآ لاقو
 . عوبسأ ليصوتف نوثالثلاو نماثلا مث «نوثالثلاو يناثلا مث نورشعلاو نماثلاو نورشعلاو يداحلاو

 نارحبلا مايأ نم نيعبرألاو نماثلاو نيعبرألاو سماخلاو نيعبرألاو يناثلا موق دع دقو
 . عيباسألاو عيبارألا ليصفت نم هولمع ام عقي فيك تنأ رظناو .هيف اوفسعت دقو 2( ((0215ع5)

 ىلإ عيباسألل ةوقلا ءيجت مث «ًاموي نيرشع ىلإ ةيوق (05565) نارحبلا مايأ يف ةوق عيبارأللو
 .تاعوباسلا دقفتف نيرشعلا نمزملا (121563565) ضرملا يف ضيرملا زواج اذإف «نيثالثلاو عبارلا

 دهاش وه يذلا نيرشعلا نم ًاديج ًانارحب رثكأ نيرشعلاو يداحلا مويلا نأ «سناغيكرأ» دنعو
 نمو «سونيلاج»و «طارقبأ» دجي ملو «عيباسألا ثيح نم رشع نماثلا ىلع هليضفتب رشع عباسلل

 . كلذ ىلع رمألا امهدعب

 امهيأر ريغ «سناغيكرأ» يأر نإف نيرشعلاو نماثلاو نيرشعلاو عباسلا يف فالخلا كلذكو
 نيثالثلاو عبارلاو «نيثالثلاو يناثلا عم نيثالثلاو دحاولا لاح كلذكو .نيرشعلاو نماثلا لضفو
 .نيعبرألاو يناثلا عم نيعبرألاو «نيثالثلاو سماخلا عم



 نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف : يناثلا نفلا /عبارلا باتكلا ١

 عبرأو نايتس عيش ىف لب ءرهشأ ةعبس يف هنارحب ام (010252:) ضارمألا نم نأ ملعاو

 (©1565) نارحب نيعبرألا دعب نوكي ال هنأ نظ نم سانلا نمو .ةنس نيرشعو ىدحإو «ةنس ةرشع

 ىلإ كلذ لجأل (12156258) ضرملا ريغ نأ جاتحي ًاضيأ الو «كلذك رمألا سيلو يوق غارفتساب

 يف عنتممب سيلو (61563565) ضارمأ نم بيكرت هيف نوكي نأ وأ «سكن هيف نوكي نأ وأ .ةدحلا

 ناكو ءاليلق ناك نإو هغرفتستف «ةدحاو ةعفد هيلع ىوقت مث ءهجضنت ةعيبطلا لازت ال نأ نمزملا

 امإو: .ةكرحلا ءيطب جارخب امإو «ةصقان نيراحبب امإ هيف لصفلا نوكيو ءركذ ام ىلع وه رثكألا

 يف نيراحبلا يف ىوقأ دارفألاو .دارفأ اهنمو «جاوزأ اهنم ةينارحبلا مايألا نإ :«طارقبأ» لاق

 ءرشع عبارلاو ءرشاعلاو نماثلاو «سداسلاو عبارلا جاوزألا لاثمو ءددعلا رثكأ يفو ءرمألا رثكأ

 «ثلاثلا لثم دارفألاو .نيبهذملا ىلع جاوزألا نم هانددع امو «نورشعلاو عبارلاو «نورشعلاو

 عباسلاو «نيرشعلاو يداحلاو ءرشع عباسلاو ءرشع يداحلاو , عساتلاو «عباسلاو «سماخلاو

 نيئالثلاو دحاولاو «نيرشعلاو

 ام فالخ هدجوو ءرشاعلاو نماثلا رمأ نم رمل ادوات رك ار حب ا

 هلوأ (©569) نارحيبلا مايأ رمأ مكحأ نأ لبق نم «طارقبأ» نم لوقلا اذه لعلو (طارقب' ا! هركذ

 ش .ليوأت
 ناك نيرشعلا دعب هرثكأ كلذو «نارحبلل دحاو مويك تراصف مايأ تلصتا امبر هنأ ملعاو

 كلذف ةئيدر تامالع هيف ترهظ اذإ ديجلا (©5565) نارحبلا موي نأ ملعاو .ًاجارخ وأ ًاغارفتسا

 .رشع عبارلا وأ عباسلا يف ءيش اهنم ضرعي نأ لثم «رثكأ توملا ىلع لدأ وأ ءأدرأ

 ةوقلا يف ضعب ىلإ اهضعب (هن:) نارحبلا مايأ تابسانم يف :لصف

 (1215625عو) ضارمألا ىلإ اهسيساقمو فعضلاو

 اهنمو «(©565) نارحب ًامئاد اهيف نوكي داكي ةياغلا يف ةيوق اهنم ةيروحابلا مايألا لوقنف

 وه (©5©685) نارحبلا مايأ لوأ نإ :لوقن نأ دعب «ةلصفم اهركذنسو ةطسوتم اهنمو «ًادج ةفيعض

 مويلا امأو . عباسلاب رذنم وهو «(©55) نارحبلا نم هيف عقي ام رثكي سيل كلذ عمو « عبارلا مويلا

 . ةيلاعلا ةقبطلا لوأ يف لعجي نأ زوجي «عباسلاو عبارلا هب رذنيو .ديج يوق موي وهف عباسلا

 تان وعلا (1215ءع25عو) ضارمألا يف هنكل ءروشع عبارلا ةوق يف سيل رشع يداحلا مويلاو

 نمو «ّيوق موي رشع عبارلا مويلا .رشع عبارلا نم ىوقأو ءادج يوق َبغلاك دارفألا يف اهبئاون
 (©9©5) نارحبلا ماكحأ يف ة ةوقلا يف ةياغب سيلو الإ رشع عبارلا بساني موي دجوي ال هنأ هتوق

 . همامت نع الضف هتمالسو

 يداحلا ةبسانم نيرشعلل هتبسانمو «يوق 0 امو «يوق رشع عباسلا مويلا

 تيساتن لقألا يفو .ةليلقلا (©65565) نارحبلا مايأ نم موي رشع نماثلا مويلا .رشع عبارلل رشع

 ؛ ةليلقلا (تند©) نارحبلا مايأ نم نوثالثلاو دحاولاو نورشعلاو عبارلا مويلا . نيرشعلاو يداحلا

 خم ئروقأ نوعَيَرألا مويلاو ٠ . (08569) نارحب مويب سيل هنأكو «نيثالثلاو عباسلا موي اهنم لقأو
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 .نيثالثلاو دحاولا نم ىوقأو «ةوقلا حلاص نيثالثلاو عبارلا نأ ىلع «نيثالثلاو عبارلا

 عرسأ يه ةذاحلا رككأو «تغلاك دارفألا يف بونت يتلا (1215ء35عو) ضارمألا نأ ملعاو

 ءاليلق الإ رشع عبارلا رظتنت الو رشع يداحلا ّبغلا يف رظتنت كلتف دارفألا يف اهتانارحبو «ًانارحب

 اجاوزأ بونت يتلاو ءاليلق رشع عبارلا نع طحنت ًاضيأ «ةعبا لا ةبونلا نوكت رثكألا يف ناك نإو
 .رثكأ جاوزألا يف اهنارحبو «أطبأ يه

 : ةيلاعلا ةقبطلا يف يتلا ةّيروحابلا مايألا
 نم راودألا نوكت دقو .نيرشعلاو ءرشع عباسلاو رشع عبارلاو رشع يداحلاو عباسلا لثمف

 ةعبسك تغلا مايأ ةعبس نوكتف «(011565) نارحبلا مايأ ددعل رثكألا يف ةقفاوم (10156985635) ضارمألا

 يف مايألا ددع لاح ىلع تانءزملا يف نينسلاو روهشلا ددع لاح نوكي دقو .ةقرحملا مايأ

 اهنيب عقيو «مايألا تاراذنإ سايق ىلع اهتاراذنإ يرجتو الثم رهشأ ةعبس عبرلل نوكيف ؛تاداحلا
 .هركذنسو مايألا يف عقي ام سايق ىلع ريخأتلاو ميدقتلا نم

 طسولا يف ةعقاولا مايألا يف : لصف
 (تقوءو) نارحبلا مايأل ضرعت دقو .ةيلصألا ةّيروحابلا مايألا يه اهانركذ يتلا مايألا هذه

 وأ «هتكرح ةعرس يف (101562565) ضرسلا سفن نم وأ .«جراخ نم ةضراعلا تانتمألا ف تش

 نم ديدشلا رهسلاك ضرعت ضارعأ لاح نم وأ ءهفعض وأ «هتوق نم ندبلا لاح نم وأ ءاهئطب

 . جراخ رهسم

 اهنع لاجعتسا اهلبق عقي نأ ًاديدش ًاطارفإ طرفأ اذإ «ةيناسفنلاو ةيندبلا بابسألا نم عقاو وأ

 يوقلا ببسلا الول ءهنم صقنأ لب ءهتقو يف بجاولا نارحُبلا ماقم موقي ال ناك نإو ءرخأت وأ
 .رخعأت ملو مدقتي ملو اهدنع (©:1565) نارحبلا حصل ء« ضراعلا

 ناك نإو ءرخأت وأ مدقتف تقولا فرحنا ءأيوق ناكو ءضراعلا كلذ ضرع اذإ ءنكل
 .ًامات نوكي نأ نم هعنمو (ت3565) نارحبلا رسع ءًافيعض

 مايأ ماكحأ اهلو ءطسولا يف ةعقاولا مايألا .فارحنالا اذه اهيلإ عقي يتلا مايألا ىمستو

 ثلاثلا لثمو «عساتلا لثمو «سداسلاو «سماخلاو ثلاثلا لثم مايألا هذهو ام ةهج نم نارحُبلا

 مويلا ناك امبرو ءرشع يداحلاو عباسلا نيب عساتلاو عبارلا نافنتكي سماخلاو ثلاثلا نإف . رشع

 عقاوو عقاولا كلذ نيب يذلا ينارحبلا مويلا ناك وأ «هيبناج يف نيذللا نيمويلا دحأب ىلوأ عقاولا

 .عساتلا ىلإ عباسلا ريخأت نم رثكأ عساتلا ىلإ رشع يداحلا لاجعتسا نإف ءهب ٌقحأ رخآ بناج يف

 .ًاريثك نوكي امهنم لك ناك نإو

 اهفعضو طسولا يف ةعقاولا مايألا ةّوق يف : لصف
 رصقي سيلو .«ثلاثلا مث .سماخلا مث ءاهيف مدقملا يوقلا مويلا وه عساتلا مويلا نأ ملعاو

 نارحب هيف نوكي امم سيل هفعضل هنأك رشع ثلاثلاو ءًانيب ًاروصق لصألا وه يذلا عبارلا نع
 ريغ ءاج نإف ءأئيدر نوكي هنأ الإ «(©1565) نارحب هيف عقي موي وهف سداسلا امأو .(01565)

 هيف (28565 نارحبلا عوقو ةلق يف هنأكو ءرطخلا نم ميلس ريغ ًاصقان ًايفخ أرسع ناك «ءيدر
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 عبارلا راذنإ هب متي املقو ءّرشلا يف عبارلا هب رذنيو «عباسلا دض «ءينه ريغ وأ ءًائيدر هيف هعوقوو
 ناك نإ اصوصخ 0( مع) يشغلاو تاكسلاك ةلئاه تامالع هيف ضرعتف ءرسعب الإ ريخلاب

 ةشعرو داعتراو ةوق طوقس هيف ضرعيو ءءيقب (5120086) يشغ ثدحيف (181 32 802) عارفتسا

 . (طتلدع) صضبن نالطبو (1ءعمحم#)

 غارفتسالاب (08565) نارحبلا هيف صقن امبرو ءأيوتسم نكي مل 2« (؟«556]) قرع هيف رهظ نإو

 بوسرلا ءيدر ايدر (اتعنه6) لوبلا نوكيو «(10:ءمانق) ناقريلاو ءيدرلا جارخلاب همامت ناكف

 لاق «سكنلا ضرعب نوكت هتمالسو نوكي فيكف نكي مل نإو «ةمالس ناك نإ اذه «(56لندعهأ5)

 . سداسلا نم بيرق نماثلاو «رئاجلا بلغتملاك سداسلاو «لداعلا كلملاك عباسلا نإ : «سونيلاج»

 نفاةفقاو وأ ةينارحب تناك اهبيترت ىلع ةئيدرلاو ةلضافلا 0 : لصف

 راذنإ مايأ وأ طسولا

 عوقولا مايأ ىوقأو ءامكح (02565) نارحبلا مايأ ىوقأ نأ ملعاو . رشع ثلاثلا مث ءرشع نماثلاو

 .اهمكح فعض ء«نعمأ املكو «ةمدقتملا مايألا يف ناك ام كلذب راذنإلا مايأو

 يناثلا دصقلاب الو لوألا دصقلاب ال ةينارحب تسيل يتلا مايألا يف : لصف
 ءرشع عساتلاو ءهرشع سداسلاو ءرشع يناثلاو ءرشاعلاو ؛يناثلاو لوألا مويلا يه

 . ينارحبلا مويلا يلي اهنم ًاريثك نأ بجعلاو «ةلمجلا هذه نم ًاضيأ رشع سماخلاو

 راذنإلا مايأ يف : لصف

 ءاليتسا لئالد وأ «ةداملا نم ريغت لئالد يه ام راثآ اهيف نيبتت يتلا مايألا يه راذنإلا مايأ
 ةعيبطلا نيب يرجت ةفيفخ ةضهانم ءادتبا وأ «ةوقلاو 0و ضرملا نم نيحفاكتملا دحأ

 ظ . جّيهتلل نكلو لصفلل ال ةلعلاو

 ىلإ وأ ءارمح ةمامغ لثمف جضنلا لئالد امأ ءجضنلا ريغو جضنلا لئالد لثمف لوألا امأ
 وأ (ةمعءانأع) ةوهشلا ةوق روهظ لثمف يناثلا امأو .ةفورعم ًاضيأ جضنلا ريغ لئالدو «ضايب

 قيضو «بركلاو «(5124056) عادصلا :لثمف ثلاثلا امأو .اهلقث وأ ةكرحلا ةّمْحو «هيف اهطوقس

 اذإف .٠ ماتلا ريغلا (872ءددأ16») غارفتساللاو ماعلا ريغلا قرعلاو «ةدعرلاو ء«سفنلا (213220172655)

 عيارلا ناكف را اهولتي مايألا يف (02565) نارحبلا ناك ءمايألا هذه ىف راثآلا هذه ترهظ

 0 اضروضخع «ةئيدر هتمالع تناك نإ سداسلاب وأ «ةديج هتمالع تناك نإ عباسلاب امإ رذني

 هنأ ىلع رثكي ٌبغلا يف هنكل عباسلاب لقألا يفو .عباسلا يف نوكي هنأ ىلع «ةبئانلاو ةقرحملا

 ًاضيأ رشع يداحلاو ءرشع عبارلاب رثكألا لع وأ نيكع يداحلاب امأ .عساتلاو سداسلا يف نوكي

 دحاولا وأ «نيرشعلا وأ ءرشع نماثلا وأ ءرشع عباسلاب امأ .رشع عبارلاو ءرتشع عبارلاب
 دحاولاب رذني رشع نماثلاو نيرشعلاو دحاولا وأ «نيرشعلاب رذني ًاضيأ رشع عباسلاو «نيرشعلاو
 .نيعبرألاب نورشعلاو «نيرشعلاو
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 سماخلاو «سداسلابف ءائيدر ناك نإو ,ءسماخلاب ثلاثلاف ءطسولا يف ةعقاولا مايألا نمو
 . نماثلابف ائيدر ناك نإو , عساتلاب

 نارحبلا تافارحنا ىف روكذملا ببسلل اهمايأ نع فرحنت دق تاراذنإلا لئالد نأ ملعاو

 راذنإلا مايأ نم يناثلا مويلا الت اذإ هنأ ملعاو .اهدعب وأ اهلبق ام ىلإ ةقحتسملا اهمايأ نع (©51565)

 تامالعلا لمأتو .ةكرحلا عيرس (101568565) صضرملاف «راذنإلا موي يف ناك ءام سنج نم ءيش

 . كلذ نم ترخأ وأ تلجعأ نإ اهب رذني يتلا راذنإلا مايأ يف مكحاو «ةرخؤملاو ةلجعملا

 لكشأ اذإ (هندعو) نأ رحبلا مايأ فرقت يف : لصف

 نارحبلا ناك اذإ كيلع بجي هنإف :ةريثك ضارغأل هيلإ جاتحي (08565) نارحبلا مايأ ٍفّْرَعَت

 نارحبلا مايأ يف بجيو .رخآ ًاريبدت ربدت نأ ًاديعب ناك نإو «ام ًاريبدت ربدت نأ ًابيرق (©8569)

 نواع امير هنإف ءءاودب ةتبلأ هكّرحت الف ءاضاخ اي ضيرملا ربدت نأ اهنم برقي امو ((051565)

 ؤفاكت كلوت ةهجلا يف اهداض امبرو اديدق ًاطارفإ طرفأف «(87ةهنهغهد) غارفتسالا ىلع ةعيبطلا

 . هيف ام كلذ يفو (80ةعان208) غارفتسا نكي ملو «نيباجي)حا

 نارحبلا مايأل ةرّيغملا رومألا ًاضيأ يعارت نأ (2.3565) دارحلا مايأ فّرعت يف بجيو
 ضرملا (02565) نارحب ىف امهدحأ هش ىلإ مسقنم :م فّرعتلا وحنو .ةمولعملا (021565)

 ((02156و5) نارحبلا اهيف ناك ةدم ةلمج نم ((01565) ا نييعت ىف رخآلاو ءاقلطم (21568569)

 ا م لكشاف ةثالث نيموي ( نوع نارحبلا مايأ تلاط امبرف

 .هلوطو (156356)1) ضرملا رصق تامالع نم نيهجو نم هيلع لدتسيف لوألا هجولا امأ

 .اهاوقو (101568565) ضارمألا عئابط نمو

 نأ لثم ءضرملا ءاضقنا ىلع نوكت امنإف رصقلاو لوطلا تامالع نم تالالدتسالا امأ

 يف يضقني نأ نكميو ةةيياو عارلا يف ذ يضقني نأ نكمي امم سيل (21563565) ضرملا نوكي

 يف نرحبي نأ يجر .عبارلا يلي اميف ًاديج اروهظ جضنلا تامالع ترهظ نإف .هدعبو عباسلا

 ءرخأتي هنارحبب نأ ملع هباي يف ةروكذملا (101563565) نضاوعلا لوط تامالع ترهظ نإو . عباسلا

 ام (61563565) ضرملا يضقني نأ يجر امهدحأ رهظي مل نإو 02569(2) نارحب ريغب هتبقاع نوكتو

 .رشع عبارلاو عباسلا ةزعن

 امب تملع امك ىلوأ درملا مويلا نأ لثمف « (001563569) ضارمألا عئ ةابط نم لالدتسالا امأو

 .هفلاخي امب جوزلاو ءةداحلا ةراحلابو ءدرف موي يف (101563565) ضارمألا نم كّرحتي

 نارحبلا تاقوأ ددع نمو «راودألا سايق نم هوجو نم هيلع لدتسيف ىناثلا هجولا امأو

 راودألا سايق نم لالدتسالا امأ .اهاوقو مايألا تاقاقحتسا نمو (ملعمو) نا رحبلا نامزو (©1565)

 (5©:00) نارحبلا نامز نم امأو . ضرمب ىلوأ درفلاو «ضرمب ىلوأ جوزلا مويلا نأ ملع ام لثمف

 عنمي نأ الإ (ةعنك©) نارحبلا هل لعجيف .«لوطأ تناك نيمويلا يأ ىف ذ ةاناعملا نأ فّرعتتو رظنت نأف

 هيف (01569) نارحبلا لعجي نأ بجي ام بابلا اذه نمو «ليلدلا اذه مكح نم ًامكح ىوقأ وه ام

 .روكذملا طرشلا عم ةثالث مايأ نم طسوألا مويلل
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 ةليللا يف أدتبا (76556) قرعلا نوكي نأ لثمف ءاهعئابطو مايألا ةوق نم لالدتسالا امأو

 نإو .سانلل ال عباسلل نوكي (051565) نارحبلا نإف .هلك هراهن نماثلا يف قرعي لزي ملو .ةعباسلا

 ملو ءرشع ثلاثلا يف (76556) قرعلا أدتباف اذه فالخ ىلع ناك ولو نماثلا يف ىّمحلا تعلقأ

 (0565) نارحبلا بسني امنإف ءرشع عبارلا يف ىمحلا علقتو ء«رشع عبارلا ىلإ قرعي ضيرملا لزي

 .ريخلا نم نيرخالا نيمويلا ةوق يف اسيل رشع ثلاثلاو نماثلا نأل كلذو ءرشع عبارلا ىلإ

 . عساتلاب هنم ىلوأ رشاعلابو «عباسلاب هنم ىلوأ سداسلاب توملاو

 ءانركذ اميف رشع عبارلا لاثم ؛هركذ فلس ام لثمف «ماكحألا عامتجا نم لالدتسالا امأو

 له رظنت نأف .ةرذنملا مايألا عال الدعتبالا امآو انف عالقولاو (؟76556آ]) قرعلا هيف عمتجا هنأل

 .عباسلا يف وأ عباسلل (0:1565) نارحبلا نأب مزجتف « عبارلا نم ًاراذنإ ةروكذملا ةلثمألا يف تدجو

 . رشع عبارلل (0:1568) نارحبلا نأ مزجتف ء«رشع يداحلا يف اهدجت وأ

 (1015ع355) ضارمألا رثكأ ىلإ ((115عو5) نارحبلا مايأ ة هيسسن نايب يف : لصف

 يتلاو  عياسلا ىلإ اهنارحب نوكي نأ بجي اد ةداحلا (12156356و) ضارمألا نأ تملع دق

 ىلإف اهيلت يتلاو «نيرشعلا ىلإو رشع عبارلا ىلإ اهنارحب نوكي نأ بجي ةذحلا يف اهيلت
 يف دتشت ةقرحملا تناك اذإ «ًاقلطم ةنمزملا (01568568) ضارمألا نيراحب كلذ دعب مث «نيعبرألا

 درع حج داوحدو «سداسلا يف لتقت ام ًاريثكو «ةئيدر ةمالع كلذ نإف «جاوزألا

 ىداحلا ىلإ رمألا رك يف هنارحب نوكي امنإف «ماسرسلا لثم ناك امو كلذ وحنو «دراب (؟765و61)

 1 مث «عوبسأ يف نرحبي مث «عبارلاو ثلاثلا دعب رثكألا يف نوكي همظعم ءادتبا نآل .هتلح عم رشع

 . (9©285) نارحبلا مايأو تايّمحلا يف لوقلا
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 ثلاثلا نفلا

 (©:نق(1165) روكبلاو ماروألا يف عبشم مالك

 تالافم ثالث ىلع لمتشي

 ىلوألا ةلاقملا

 ةدسافلاو اهنم ةراحلا ىف

 عجري نأ دب ال ًايلك ًامالك اهتاجلاعمو اهسانجأو ماروألا يف لوألا باتكلا يف انملكت دق

 . ايثزج امالك هيف ملكتن اًنِإف عضوملا اذه يف امأ ءنآلا هلوقن ام عمسي نأ ديري نم هيلإ

 (مدوننلم) روثبلاو ما روألا يف : لصف

 وأ (81000) مد نع امإ راحلا مرولاو راح ريغ امإو راح امإ (©ددؤدل:) رثبو مرو ّلك نإ لوقن
 دومحم (81000) مد نع امإف «مد نع ناك امو .اهارجم يرجي ام وأ ءارفص وأ .هارجم ىرجي ام

 (810ه9) مدلا نع نّوكتملاو .قيقر امإو «ظيلغ امإ دومحملا مدلاو . ءيدر (81004) مد وأ

 نابرض عم نوكيو ءاعم (565) دلجلاو محللا ذخأي يذلا ينومغلفلا وه ظيلغلا دومحملا

 عم نوكي الو «ءيرشلا وهو هدحو (ةا85) دلجلا ذخأي يذلا ينومغلفلا قيقرلا نعو «(©ن153808)

 . (©ان15ة[1082) نابرض

 (مط5هع55) تاجارخلا نم عاونأ هنع ثدحتف ءيدرلا ظيلغلا (81000) مدلا نع نئاكلا امأو

 قارتحالا تثدحأو (85:مها29) ةرمحلا تثدح هقارتحاو هتءادر تدتشا نإف ء«ةئيدرلا

 ىلإ ليمي يذلا ىنومغلفلا ثدحي ءيدرلا قيقرلا نعو «ىسرافلا رانلا اهنم ّرشو ةشيركشخلاو

 نإو « ةقومتلفلا ضو زو فلق ةرمحلا تناك ٌقرأ ناك نإف كيو ةءادر عم (8صونمءا28) ةرمحلا

 «(81انوؤا6غم2) تاطامنلاو «(8نطط1هو) تاخافنلا تاذ (8نونمعاو5) ةرمحلا تثدح رثكأ أدرأ ناك

 لخاد وه اميف سبتحت ال ًادج ةفيطل ءارفص نع امإف يوارفصلا امأو .ةشيركشخلاو قارتحالاو

 امأو .فطلأ ىهو اهدحو ةيعاسلا امأ .ةلمنلا اهنم نوكتف ةفيرح ىهو (5ا15) دلجلا رهاظ نم

 لخاد يف ني . ([1690) ةرارح لقأو هذه نم ظلغأ ءارفص ا ةئيدر يهو ةلاكألا ةيعاسلا

 لقأ يهو ةيسرواجلا ةلمنلا اهنم نوكتو «(50لهع») مغلب اهيف ناكو (56ه) دلجلا يف ىلوألا نم
 . الالحنا أطبأو ًاباهتلا

 ماوق ىلإ اهظلغ يف زواجت تناك نإف «ةلاكألا ةلمنلا تثدح أدرأو ظلغأ ةداملا تناك نإو

 . ةفيطل ةئيدر هيف ةداملا نوكت كلذ عيمجو « ةئيدر (8195156185) ةرمح تثدحأ ةئيدر تناكو ءمدلا
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 «(ةائم) دلجلا ىف الإ ءىش ىف سبتحت الف ةعيبطلا اهعفدت اهتفاطلل نوكتو كلذ دعب تفلتخا نإو

 ةدوااطلا ماررالا ةلكج نم رهف ادنع رولا هظعو ناجلا مرولا ةداق ترك اذإرب «ةنم توقيامو
 ] .ايقارتب ةفورعملا ةروكذملا اهتلمج نمو «ةلاتقلا

 يذلا ةراحلا ماروألا نم ءيدرلاو ؛ءابولا ةنس يف رثكت اههبشي امو ةئيدرلا فانصألا هذهو

 . (0:عدص) وضعلا داسفإ ىلإ لب ةذم عمج ىلإ الو .ءرومضلاو نيللا هعبتي طاطحتنا ىلإ هتني مل

 ماروألا نأ ملعاو .ةداملا ثبخ نع نوكي دق لب «ةداملا ةرثكو مرولا مظع نع ًامئاد نوكي سيلف

 هنإف هعم نابرض ال رهاظلا يف مرو لك َّنأ ملعاو «ةبكرم اهرثكأو «ةفرص ةدرفم نوكت امّلق
 . هيف انلق دقف نطابلا يف امأو .حيقي ال

 ددمتلاو مجحلا ةدايزو باهتلالاو (81680 ةرارحلا نم هتامالع تفرعو ينومغلفلا تفرع دق

 بصع هيتأي (0:8308) وضعلا ناكو نييارشلا برقب ناكو ًاصئاغ ناك نإ نابرضلاو ةعفادملاو

 . هلاح تملع امك ءاشحألا نم ريثكك سيل هب ٌسحي (00696)

 اهعمج وأ اهلذحتو ءّدشأ اهعاجيإو اهنابرض ناك ءرثكأو مظعأ هيف نييارشلا تناك املكو
 ناك فيك ديدشلا (©ةن») عجولا هعبت ساسح (0:8203) وضع يف ينومغلفلا ناك اذإو .عرسأ

 . ىفخت تناك ىنلا راغصلا (0ععده) وضعلا كلذ (7ء556) قورع رهظت نأ همزليو

 تايلر ام لك ىلع اقلطم ناك نيينانويلا (1ةهعان©) ناسل يف ينومغلفلا مسا نأ ملعاو

 الو ةروكذملا ةفصلاب راحلا مرولا نم ناك امل ليق مث. ءراح مرو لكل ليق مث .(1مكا ةصسص قات هم)

 . سفانملا دادستاو (81000) مدلا ناقتحال (1مقدمسس2(هه) باهتلالا نع ولخي

 ةبالص وأ (8مرونمءاقك) ةرمح نراقي رثكألا ىف وهو اطيح نوكي نأ قفتي امّلق ينومغلفلاو

 وضعلا فعض عم طالخألا ةءادر وأ 16 ةلل) ءالتمالا نم ةيندب ةقباس اهنم : تابسأ هلو. اتيت وأ

 . لباقلا (02838) وضعلا فعض وأ . لباقلا (0:عدص)

 (10 خسف لثم ؛«ةيداب اهنمو (81320015) طالخأ ةءادر الو (50 511) ءالتما نكي مل نإو

 عجولل ةداملا هيلإ ليمتف (0:عت») وضعلا يف رثكت حورق وأ علخ وأ رتسك وأ عطف وأ طءءول

 عم ضرعت امك .فعضأ يه يتلا كلاسملا يف تسبتحاف داوملا هيلإ تلام امبرو فعضلاو

 ءددمتلاو مجحلا دّيزتب نيبتي هدّيزتو «ةيلاخلا عضاوملا يف ماروأ ملؤملا (1:9) برجلاو حورقلا

 . فعضلاو نيللا ىلإ هذخأب هطاطحناو «عمجي ناك نإ ةدّملا عّمجت كلانهو «هئاهتناب هؤاهتناو

 توم ىلإ يدؤي اذه لثمو «ةدملا عمجي الو طاطحنالا ىلإ ذخأي ال يذلا وه ءيدرلاو
 ببسب نوكي ام اريثكو «هتدام ةرثكو مرولا مظعل كلذ نوكي ام ًاريثكو هنفعتو (0:عده) وضعلا

 .ًاريغص مرولا ناك نإو ةداملا ثبخ

 ملعتو «نوكسلا يف بيهللاو ءدهلا يف ذخأي (©داوهان05) نابرضلا نأب شفني ام ملعت تنأو

 ةدومكلاو جضنلا رسعب نفعي ام ملعتو .امهتابثو ةرارحلاو (©ن15300هه) نايرضلا دايدزاب عمجي ام

 . رهاظلا يف ينومغلفو مرو اهنم ثدحي مل «ةداملا ةعيبطلا رهقت مل ام هنأ ملعاو .دّدمتلا ةّدشو
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 نحاص: ىقسننأ بجيو ءعماج لمدب توذنأ ةّيلمد (©نو5أ0165) روثب ترواجت اذإ هنأ ملعاو

 ىن ومغلفلا ( 1 ءعواسصعهأ) جالع ىف : لصف

 وأ ندبلا نم ءاقن يدابلا ببسلا كدا نأ انإن+ ركب ولا واب تيس نم يتوهعلدلا عيدحا]

 ءمرو وه ثيح نم مرولا (1 عدم عه1) جالع لا الإ حجتحي مل ءاقت فداص نإف . (76 5ل1) ءالتما

 تايخحرملاب كلذو «مرولا تثدحأ يتلا ةبيرغلا ةداملا جارخإ مرو وه ثيح نم مرولا جالعو
 طرشلا نع ىنغأ امبرو ,«نهدلاو ءاملاب اخوبطم ةطنحلا قيقد نم دافنم لع ءةنيللا تاللحملاو

 . ةداملا ريثك مرولا ناك اذإ ًاصوصخو .ةنؤملا ىفكو

 بذجنيف «تايخحرملاب مرولا سمي ال نأ بجيف (10 81) ءالتما ندبلا نم فداص اذإ امأف

 نانا ىلإ ميسا انيبرر ةصقلاب ةداملا مرئي نأ بصي روع دسك ام قرف ةبلا
 . (آ0135202)

 هببس ناك ام (72625680) جالع نم هجالع برقيو «تايخرملا تلمعتسا كلذ تلعف اذإف
 . هنود لب كلذ جاتحي امك .ءادتبالا يف ريثك عدر ىلإ عاج نع هنأ يف هقرافيو «يندبلا ءالتمالا

 كاوا نمو دصفلا نم هقح ةيفوتو غارفتسالاب أدبي نأ بجيف ءداب ريغ ًاقباس ببسلا ناك نإ امأو

 . هيلإ جيتحا نإ (متوهطمءو)

 نم دب الف «ةميظع (0ة15© ةلعلا نأل امإو «ىقن ريغ ندبلا نأل امإ نوكت هيلإ ةجاحلاو
 «لوضفلا ريثك سيل ندبلا ناك نإو .فالخلا ىلإ بذجو ةداملل ليلقتو (800181108) غارفتسا
 لضف داوم نكت مل نإو «ندبلا داوم هيلإ بذجنتف هفعضي ام هب ثدحي دق (0:825) وضعلا لإف

 عداورلاب أدبنلو «كلذ ريغو دلبلاو لصفلاو ّنسلا نم كلذ يف ةمولعملا طئارشلا يعارت نأ بجيو

 .لوألا باتكلا يف هانطرش يذلا عضوملا يف الإ

 ةدايز يف نعمي ديربتلا يف نعمي امكو .عداورلا عم تايخرملا لاخدإب ديربتلا يذاحي مث

 «تايخرملا بلغت هتياغ دذمتلاو مجحلا غولبو فوقولاو ىهتنملا دنعو ءًاليلق اليلق تايخرملا

 . كاهتتملا يل ةنرملا يه ايس كانلوعلاز كاهترتمو
 ئربي يذلا وه فمجملاو «عجولا ناكسإو (©0:65) ماسملا عيسوتلف ةبطرلا تايخخرملا امأو

 ام هلّلحي ًاريسي ًائيش ىقبي امنإف «ًائيش ىقبأو مامتلاب أربي مل نإف «ةدم ريصي ءيش يقبي نأ عنميو
 دقو «(01838) وضعلا زاكتراو ةداملا قانتخال (هنه) عجولا ةدش حر نم ضرعت دقو «ةدح هيف

 ضرعي دقو .مرولا بلصي نأ ضرعي دقو «ةسيئر (01832) ء ءاضعأ ىلإ ةداملا دادترا هنم ضرعي

 برقبو رمألا رخآ يف هب جلوع اذإ اصوصخ .داوسلاو ةرضخلا يف (0:عت2) وضعلا دخاي نأ

 «بذج ريغ نم يخرت (1ءلنءنمعو) ةيودأ ىلإ كجوحت (©هنه) عجولا ةليش نا ملعاو . ءاهتنالا

 . ءاخرإلا عنامي ال ديربت اهعم ناك امبرو

 اذإ الإ 2 (272هدهانم») غارفتسالا هنع نمؤيف ةسيئر (01838) ءاضعأ ىلإ ةداملا دادترا امأو

 ءاهل ةغرفملاك اهنع ةلباقلا (0:عهه) ءاضعألا تناكو ءاهنم عفد ليبس ىلع اهنم اهاتأ ام ناك
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 .هعضوم يف اذه انقّقح دقو «ةتبلأ عفدو عدر ىلإ ليبس ال كلانهف

 .ةوقب بيطرتو نيخست اهيف ىتلا تايخرملا تلمعتسا «ةبالصلا ىلإ ليمي نأ تفخ اذإو

 اهاريثك ىتلا ةدرابلا لوقبلا تنام .ةطسوتملا ىه ىتلا ةعدارلا (84ل1ه565) ةيودألا امأف

 ءةقللذ يغري ىفارلا انعيعو اندنيلاو عرقلاو.ءاقمحلا تازاعع لكم «يرخا عضاوم يف اهانركذ

 ءاضيأ انوطق رزب ةراصعو ءداّمضلل ةحلصم ةقوقدم اهمارجأو ءةصاخ بلعثلا بنع ةراصعو

 .دراب ءامب (12982:منأ9/) يطوريقلاو

 ءءادتبالا يف يوق ا ءدراب ءامو لخ يف ةسومغم ةجنفسإ هيف بطخلا ىفك امبرو

 «قاّمس وأ ءجوزمم لخب ًاصوصخو ءادج خوبطملا قيوسلاو ملاعلا ّيحو نامرلا روشق كلذكو

 لفوفلاو اثيماملاو ايقاقألاو لدنصلا اهيف ديز كلذ نم ىوقأ ىلإ جيتحا نإف «ديج ًاضيأ بلحطلاو

 اهضبقو اهفيفجت ناعي دقو ءادج ءادتبالا يف ةديج '''ماروألا ةشيشحب فرعت ةشيشحو جنبلاو

 . رطخ ءادتبالا يف بيطرتلاو «نارفعزلاب

 طلخلا دار :.(0:عده2) وضعلا داسفإ ىلإ ىّدأ امبرف ءديربتلا يف طارفإلا عقو اذإو

 عضوملا دمضاف :قكللذ: نم اعيش تفلع نإف ءداوسو ةرضخ ىلإ مرولا ذخأف «مرولا يف نوقحملا

 الو هحرشاو عضوملا طرشاف «كلذ نم ءيش رهظ نإف «ءاخرإ هيف امو بالبللاو ريعشلا قيقدب

 . (0:عدص) وضعلا تامأ امبرو ادع ارهثك تيفتجلا ىرت نيح كلذو ءاحيشتو اهم ظنت

 . (0:ع35) وضعلا لاحو مرولا ناكم بسحب كلذو ءروغأ هنمو رهظأ هنم طرشلاو

 جتحت مل نِإو «ءاخرإ هيف امب دّمضو «ةحلاملا هايملا رئاسبو رحبلا ءامب لطناف تطرش اذإو

 . تايخرملا ىلع ترصتقا لطنو شر ىلإ

 ؛ءيدر رخآلا يف (815501608) ليلحتلا ةيوقلاو لوألا يف عدرلا ةئوقلا :لامغتسا نأ ملعاو

 نأ بجي امم كلذل درابلا ءاملاو ءتملع ام ىلإ يدور ديدتكلا ديوردقلا نإف .نكمأ ام رذحيلف

 ء(هنم) عجو ثدحي ديدشلا (101550111100) ليلحتلا ىفو «(5تونمءا25) ةرمحلا لثم يف الإ رذحي

 ؛ةيحرملا ناهدألاو راحلا ءاملا ٌنبرقت الف هوجولا نيكست ةادعبألا ىفرتات نأ ديرأ نإف

 نم بجي امل «ةداضملا ةديدش اهنإف (00ءةنهمعءو) ةيودألا نم كلذ لاثمأ نم ةذختملا تاداّمضلاو

 .درو نهد عم وأ درابلا ءاملا يف ًافودم ينمرألا نيطلا ىلإ عزفملا نكيلو «بابصنالا عنم

 ىلإو ءام (155ه1808) ليلحت هيف تيزلا نإف «تيزلاو درولا نم ناك ام درولا نهد لضفأو

 يرجي امو هذه عجنت مل نإف «درولا نهدب ''”جنسادرملا ىلإ وأ ءدرولا عم خوبطملا سدعلا

 كسحلاو قمرسلاو ءاهتنالاو ءادتبالا يف ةقفاوملا ديدش هنإف «"”بالبللا لمعتسا اهارجم

 لب .درولا نهدب طولخم ولح بارش (هنه) عجولا نكسي ام ًاريثكو .«كلذك جورذابلاو سفركلاو

 .بويأ برطق :ماروألا ةشيشح )١(
 .راخفلاو جاجزلا ةعانص يف مدختسي رفصأ قوحسم :جنسادرملا (؟)

 هيلغم لمعتسي «ةيقيلعلا ةليصفلا نم وهو .رجشلاو تاعورزملا ىلع فتلي شرتعم يبشع تابن :بالبللا (6)
 :قلتم باليل «لوقحلا باليل : عاونأ وهو كاسمإلا ةجلاعمل

- 
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 جنفسإ وأ «ءاتشلا يف ًارّتفم فيصلا يف ًادّربم افوز فوصو ؛فوص ىلع عمش ليلقو بنعلا ديقع
 اذإو .(©هنم) عجولا نيكست يف لخدي نارفعزلاو ءدراب ءامو لخ وأ ءضباق بارش يف سومغم

 . حتفيو حضني ام قيرط يف ذخو «تيربتلا عدف (465ه65و) جارخلا قيرط كلسي مرولا كفاز

 لب ءهوحنو ناتكلا رزبو «يمطخلاو جنوبابلاو ثبشلا لثم نم دب الف مرولا ىهتنا اذإ امأف

 «(©ةنه) عجو ريغ نم فيفجت راطقلقلا مهرم يفو .ةينوقيلسابلاو ةينوليخايدلا مهارملا نم

 . ضباق بارش يف ًاسومغم ًافوص قوف نم هيلع عضت نأ دوجألاو

 فيفجتب هجازم ىلإ عجري محللا نأل , 07628)بصعلا نم فيفجتلا ىلإ ةجاح لقأ محللاو

 ام ًاريثكو «جضنلا لبق طرشلا ىلإ ةجاحلا عقت ام ًاريثكو «نييارش هلقأ ةجاح محللا لقأو ءريسي
 «كلذ جلاعي مث «بذاوجلاب نسيسخلا ىلإ كفي رشلا ((01:عدص) وضعلا نم مرولا بذج ىف لاتحي

 «هيلاوح تايفطملاب مسا انوطقرزبب دمضيلف .ةراحلا ماروألا نم حبيقتلا ىلإ جاتحي امو حيقيو

 .ةملؤم عبصإلا نإف «ةشيرلاب تاداّمضلاو ةيلطألا لطتلو

 اهفانصأ و (عمومءادم) ٌه رمحلا 2 : لصف

 عافت ريمتي ىتلاو .«لوألا باتكلا ىف اهفانصأو (8موزنموا35) ةرمحلا تابسأ تقر دق

 ةرمح هنم ل ين ومغلفلاو ؛ عصنأ و 8 عفط ةرمح رهظأ (8ونمعاوو) ةرمحلا نأ ين ومغلفلا

 (8منونمءا35) ةرمحو .روغلا ىف انماك نوكي همد نول رك «ةرضخ وأ داوس ىلإ (8منونمءا35)

 ءاهقّرفتو (8:ن5ضمعادق) ة رهجلا هدأ فطل ببسب اهئاكم ضييبيف سملاب لطبت (8ل5:م6135) ةرمحلا

 ةرمحلا (82151م6135) ةرمح يف ىرتو ؛٠ ينومغلفلا (8مونمءاد5) ةرمح كلذك الو ةعرسب دوعت مث

 نوكي الو .ينومغلمفلا (5مروأمءل35) ةرمح يف كلذ ىرن الو ءام ةرفصو ةينارفعز (851م6125)

 . محللا يف ًاضيأ رئاغ ينومغلفلاو (512) دلجلا رهاظ يف الإ (8مرونمءاة5) ةرمحلا مرو

 يف كلذ لقيو طفنت ةيديدصلاو ءينومغلفلا كلذك الو ٌبدت ةصلاخلا ةرمحلاو

 ىلع (81000) مدلا ةدايز ترثك املكو : عفادي ينومغلفلاو ديلا عفادت ال ةصلاخلاو . ينومغلفلا

 .دشأ نابرضلاو عجولاو ءرهظأ ةعفادملا تناك ءارفصلا

 قرحت نأ ( صون معاقق) ةرمحلا (11620) ةرارح نم غلبي دقو دْشأ ىمحلا بلجت ةرمحلاو

 (1مكادصتصت3005) باهتلا سيلف ين :ومغلفلا كلذك الو «(15295:م6125) ةرمح ىمسي ام ريصيف ة ةرشبلا

 ينومغلفلا كنون نكل رثكأ لب «ىنومغلفلا (1مقدصسصةهد) باهتلا نود (ملقنمءا35) ةرمحلا

 . لقأ (8صونمءعادك) ة يحل (مونم) عجو كلذلف . رثكأ 3 وكي دق ددمتلا ببسي هعاجيإو

 ] عت ام رثكأو

 ؛مرولا دادزيو «(0005©) فنألا ةينوأ نم ئدتبتو «هجولا يف ضرعت 7-5 ةرمحلا ضر

 (ةانم) دلجلا تحت مظعلا راسكنا نع (8منوزمءا39) ةرمحلا تثدح اذإو . هلك هجولا يف طسبنيو

 ةرمحلا ىنومغلفو ةينومغلفلا (8منوزمءا29) ةرمحلا نيب فالتخالا تفرع دقو ءءيدر كلذف

 ١ عض وملا اذه ريغ يف (82لوذمءأ125)



 روثبلاو ماروألا يف عبشم مالك : ثلاثلا نفلا /عبارلا باتكلا ا

 ةرمحلا (1 عوام عاتأ) جالع يف 7 : لصف

 عفني امنإو ءًاضيأ دصف دصفلا ىلإ جيتحا نإو .ءارقصلا لاهسإب هيف ندبلا غرفتسي نأ تبجي

 نإو «بذج امبرو لقي هعفنف ةرئاغ تناك نإ امأف «نيدلجلا نيب ةداملا نوكت امنيح ًادج دصفلا

 مث .ةداملا نم نمخي ام بسحب كلذو ,لعف دصملا دعب (10135062) لاهسإلا ةدواعم ىلإ جيتحا

 كلذ لعفيو درابلا ءاملا ٌبصيو «ينومغلفلا باب يف ةمولعملا ةيوقلا تادّربملاب اهديربت ىلع لبقي
 . هناصقنو نوللا رّيغت عم لطبت ةضحملا نإف .«نوللا ريغتي ىتح

 هيف يباهتلالا عجولاو بيهللا نأل ءبجوأ (8مرونمءاد8) ةرمحلا يف ديربتلا نإف ةلمجلابو

 يف اهتادّربم نوكت نأ بجيو « ظلغأو ىصعأ هيف ةداملا نأل ينومغلفلا يف غارفتسالاو «رثكأ

 نم دشأ اهدرب نكيلف ىهتنملا برق يف امأو .اهدرب ىلع اهضبق وبري داكي «ضبقلا ةيوق ءادتبالا

 وضع ىلإ وأ .نطاب (0:عد5) وضع ىلإ ةداملا داتا يك ًاضيأ كلذ عم رذحيلو ءاهضبف

 .داسفلا قيرط يف ذخأيو «دمكيو (07838) وضعلا ٌدوسي ال يك ًاضيأ رذحيلو « فيرش (0:عوم)

 ةرمحلا تناك نإف .ديربتلاو ضبقلا قيرط دَض يف ذخأ كلذ نم ءيش رهظ اذإو
 قليسلا قروب ىلغي صفع بارش عم صاصرلا ثبخب جلوع .(ةانم) دلجلا ىلع ةبابد (8لؤنمءاق5)

 نأ لثم كلذو كير ول فيفجتو (10155016105) ليلحت هيف امب حلاعيو .«بارشلاب ىلغملا

 ةرجش بلف محف .«فصنو ًامهرد رشع ينثا نزو لسغي نأ ريغ نم قرحملا قيتعلا فوصلا ذخؤي

 قيتعلا زعاملا محش «مهارد ةعست صاصرلا ثبخ ءًامهرد رشع ةسمخ عمشلا «هلثم ربونصلا

 نم ذختي مهرم هنم فخأ ًاضيأو «قاروأ سمخ سآلا نهد ءًامهرد رشع ةسمخ ءاملاب لوسغملا
 . عمشو درو نهدو باذسلا ةراصعب صاصرلا ثبخ

 ةيسرواحلا ةلمنلا يف : لصف

 امبرو «تحرق امبرو ؛ ىعستو ًاريسي أمرو ثدحتو جرخت (©انة:ن165) روثب وأ ةرثب ةلمنلا

 رود ع ةييسب مركتو ةرفصلا ىلإ ةلمثلا نولو . كلذ نم دحاو لك ببس تفرع دقو تلحنا

 نوكي نذوروخورفأ ىّمسي اهنم ًابرض الإ لوصألا ة عرفا رثكألا يف يهو «ةريدتسمو يلولؤث
 رش دعم مروا لك نزف ةليجلا وب ةلمنلا ٌضعك ةلمن لك يف ٌسحيو ناعم هناك لستألا نوم

 احورق تراص اذإو ءتملع ام ىلع ةلاكأ اهنمو ةيسرواج اهنم نكل «ةلمن وهف هل صروغ ال

 . نمعتلا مساب تّصخ تنعتو

 ةلمنلا (11ع12(2ع21) جالع يف . : لصف

 حرقلا جلوع لب بجي ام ىلع طلخلا غرفتسيف ءاهيف أدبي مل اذإ اهارجم يرجي امو ةلمنلا
 الكأ (ةاننه) دلجلا لكأي لازي الو .هسفن عضوملا نم وأ برقلاب رخآ عضوم نم داع : ةرتن انهن

 .اهوحنو ةلمنلا ةدام (82ةعادو(1هه) غارفتسا يف عفان اينومقسلاب نبجلا ءامو . لكأ دعب

 لمعتست دق يتلا تابطرملا اهنم لاكألا بنجي نأب يهف «ةلمنلا اهب جلاعي يتلا قيرطلا امأو

 سخلا لثمألا اهلئاوأ يف لمعتستو حورقلا مئالي ال «بيطرتلا نإف «(8موز:مءا25) ةرمحلا يف

 اصوصخو «بلعثلا بنع لثمف دب الو ناك نإ لب «ةلجرلاو بلحطلاو ملاعلا ّيحو رفولينلاو



 ١6 روثبلاو ماروألا يف عبشم مالك :ثلاثلا نفلا /عبارلا باتكلا

 قيوسو ءدعب نم سدعلاو قيلعلاو لمحلا (1ةدهان#) ناسل لثمو ؛ًافيفجت هيف نإف قوقدملا سبايلا
 هذه عم لمعتسا .حّرقتلا وأ لكأتلا هيلع فيخ اذإف .مركلا نابضقو نامرلا روشقو ريعشلا

 . لخ عم ردنكلا قاقد وأ «هوحنو لسعلا نم ءيش تادّربملا

 وأ لخلا عم زعملا رعبو .دّيج قارتحالا دنع بطرلا مركلا بشخ نم ليسي يذلا ءاملاو

 . لخلا عم رقبلا ءاثخإ

 وأ جوزمم لخ وأ «ضباق بارشب تورزنأ صارقأ لمعتساف لكأتلا وأ حّرقتلا رهظ اذإو
 نورطنلا وأ لفلفلاو .نورطنلا عم باذسلاو «سيتلا (8:1© ةرارمو «حلمو رامحلا ءاّفق ةراصع

 «كلذ ريغ نم وأ شير فرط نم «بوبنألاك ءيش ذخؤي نأ بوصتسي «سونيلاجا»و . يبص لوبب
 .اهلصأ نم ةلمنلا علقتو «ةّدحب قمعلا ىلإ اهلوح ذفني مث «ةلمنلا مقتلي نأ نكمي «فرطلا داح
 ارجرخي مث ٠ الرج ورح راكشملل رولا ب عراب ع املا
 .درولا ءامب درولا نهدب اولطيو .«ةعرسب

 ةلمنلا فانصأ نيب نم ةيسرواحلا (11ءداطعلأ) جالع يف : لصف

 يف نوكت نأ ءاهلاهسإ يف ىلوألا نكل . (1:ءونصعمأ) جالعلا يف ةلمنلا هبشت ةيسرواجلا

 . ءارفصلا لهسي ام عم دبرتلا لثم نم ةوق اهلهسم
 (مطاهوسص) مغلب وأ ءءادوس نم كانه ذب ال هنأل .دوجأ وهف نوميتفألا نم ةوق تناك نإو

 هلك عمجي ينمرألا نيطلاو نامرلا روشقو لدنصلاو كزامزكلاو صفعلا ذخؤي مث ؛ءارفصلا طلاخي

 . ةشيرب هيلع خطلي مث .عذلي ال ام رادقمب درولا ءامو لخلا يف

 جلاعي نأ بجيف لوألا زواج اذإف «(©ةد#) ةلعلا هذه جالعل ةمءالملا ديدش بيلحلا نبللاو

 جيتحا اذإ ءكلذ نم ىوقأو «صفعلا بارشلاب ىلطي ءاقرحم حلمملا كمسلا (11624) سأر لثمب

 نم ىروقأو لمعتسيو سيدقلقلا هيف لعجيو قديو جورذابلا قرو ذخؤي نأ «غيلب فيفجت ىلإ

 دنع شني يذلا مركلا بشخ ءامب وأ «بارشلاب خوطل هنم ذختي قرحم رفصأ تيربكو راجنز كلذ
 . هفارتحا

 كلذ ريغو ةتسرافلا رانلاو (ميجلاب) ((هرطانصع]ء) هلا يف 7 : لصف

 ةشيركشخلل ثدحم «قرحم .طقتم «لاكأ (طيوؤدلعو) شب لك ىلع اقلطأ امير نامسا ناذه

 (مدكةنلعو) رثب كانه ناك ام ىلع كلذ نم ةيسرافلا رانلا مسا قلطأ امبرو . يكلاو قرحلا ثادحإ
 ,ةداملا يوارفص نوكيو «(056[84015) ةبوطرو ىعس هيف « طفنم «قرحم «لاكأ ةلمنلا سنج نم

 ([1ةمدهان:5) طلخ كانه نأك ةريغص ةريبك (هانف انا روثب عم نوكيو «ريعقتلا ليلق ءءادوسلا ليلق

 . (مدكند165) رثبلاو نايلغلا ريثك داح

 ريغ نم (0:ع25) وضعلا محفيو «ناكملا دوسي ام ىلع (0ة:طانه“9 ة رمجلا مسا قلطأو

 مل امبرو ءيسمرت «مجحلا ريبك «ليلق هرثبو ًاصئاغ ةيوادوسلا ريثك نوكيو «(40ذون؟©) ةبوطر
 . (هدعطاصءا#) ةرمج لوألا يف تأدتبا لب ءةّتبلا (©دداانله5) رثب كانه نكي

 امك ءيش هنم ليسيو رمجلاو ةيسرافلا رانلا طفنتي دقو ,برجلاك ةكحب ئدتبي كلذ عيمجو



 روثبلاو ماروألا يف عبشم مالك : ثلاثلا نفلا /عبارلا باتكلا ل

 نوكيو انماضر: ذاك هيون .دوسأ هنول يف يدامر «عضوملا يوكي قرحم «يواكملا نع ليسي
 .داوسلا ىلإ ليم عم لب ء(8مونمءا35) ةرمح قدص ريغ نم هب افيطم ديدشلا بيهللا .

 ناكو «ةيرانلا ىلإ الئام ءحرجلا لصأ دوسأ نوكي (©ةماان201© ةرمجلا مساب ّصخي يذلاو 203
 أطبأ (كةعطدهعا#) ةرمجلاو «ةكرحو ًاروهظ عرسأ اهنم ةيسرافلا رانلاو . (0ةعطدصعاع) ةرمجلا قيرب هل

 امهنم ضرع امو «ةيسرافلا رانلا يف ةداح اهنكل «ءابوقلاو (من5ؤدلع») رثبلا ةدام اهتدام نأكو ءروغأو

 نع امهنم دحاو لكو ءاللحت أطبأو تبثأ وهف بصعلل امهنم ضرع امو ءالذحت رسيأ وهف محللا يف
 رانلا نأكو :ءادوس ةشيركشخ ًاعيمج امهنم ثدحي كلذلو .ءادوسلل طلاخم قرتحم رفصأ رارم

 امهنم دحاو لك ىمست نأ كلو ةيوادوس ّدشأ (02:0د5010) ةرمجلاو «ةيوارفص ّدشأ ةيسرافلا

 كلذل ةيسراف ذات امهرلك هجمت نأ كلو مسقت مث , (نهمطادهعا6) ةرمج اهعمجي يذلا ىنعملاب

  .هيف قرف ريبك الو «كلذ عيمج لعف دقو امسا ىنعم لك يطعت نأ كلو مسقت مث «هنيعب ىنعملا

 ةءادرلا ةديدش (7606) تايّمح ةئيدرلا ةيسرواجلاو ةلمنلا فانصأ عمو هذه عم نوكي دقو

 ءرمألا ءادتبا يف ام داوس ىلإو ينومغلفلا هبشت ام ًاريثكو «ءابولا ببسب هذه ثدحت دقو «ةلاتق

 . ءابولا ةنس يف اصوصخو

 ةيس رافلا رانلا وق (( مهي طانصعاع) ةرمحلا (11عءواطتعاتأ) جالع يف : لصف

 21 الف ةلئاه 5 ةلعلا تناك اذإو «يوارفصلا (81000) مدلا غرفتسيل دصفلا نم دب ال

 قيمع طرش ىلإ (0ة:5د501©) ةرمجلا يف اهويطتخو 4  جيتحا اميرو «(892هءممع«) ىشخلا ةنراقم نم

 تناك اذإ كلذ لعفت الو ءممسلا ةعيبط يف وه يذلا هيف نقتحملا ءيدرلا (81000) مدلا جرخيل

 . ةيوارفصلا ىلإ ةلئام ةداملا

 ةرمجلا (1:ءواصعم() جالع لثم نم دس الف يعض وملا (7 ا جالعلا امإو

 نإف (نه,6ده6ا©) ةرمجلا يف امك ءديربتلا ديدش خوطللا نوكي نأ بجي ال نكلو «(عقمطنسما)

 الو «ةّيّمس ةدام اهنأل نطاب ىلإ اهنم ليلقلا دادترا لمتحت ال ثيحب اهنألو . ظلغ ىلإ ةداملا

 لمعتست نأ زوجي الو لّلحتلا ةئيطب ةظيلغ ةداملا نإف ءًاضيأ ضبقلا ديدش لمعتست نأ زوجي
 ىف ديزتف «(1مالدصت772008) باهتلالا نوكس لو دنع الو ويلا نم لوألا ىفال تالّلحملا

 ليلعتتو ديربت اهيف ىتلا ء«ةففجملا (41«24غهءو) ةيودألا لمعتست نأ 5-5 0 .ةداملا ةيفيك

 ريثك زبخو سدعلاو لمعلا (1ةسونع) ناسل نم ذختي دامض لثم عفد عم ام (101550ه10410)

 «نيذابارقلا يف بتك امم هذه هبشت ةدمضأو ؛هرهوج يف فطلأ زبخلا اذه لثم ْنِإف .ةلاخنلا

 رمخ ّلخب ّبشلاو رمخ لخب صفعلا ًاضيأو

 قَمشُيو ضماح نامر ذخؤي نأ ءهدعيو تقولا اذه يف ةديجلا (046كنكمعو) ةيودألا نمو

 .تقو لك يف حلصي هنإف «لمعتسيو ةقرخ ىلع ذخؤيو قحسي مث «نيلي ىتح لخلا عم خبطُيو
 زوجلا تقولا اذه (34ءل:همعو) ةيودأ يف عقي دقو ٠ ءاهتنالاو ءادتبالا يف (021056) ةلعلا هذه علقتو

 نم ذختي نأ هدوجأو دوسألا شاخشخلا نهدو «بارشب نيتلاو بيبزلاو قيوسلا عم هقروو يرطلا

 .دامض ةلمجلا



 ١5١ 0 ظ روثبلاو ماروألا يف عبشم مالك :ثلاثلا نفلا /عبارلا باتكلا

 روشق «يروس جاز ءايقاقأ ءنويفأ :تاقوألا رثكأ يف ةحلاصلا 0418565) ةيودألا نمو
 ةيودألا هذه لاغمأو مود .حجنبلا ررب ديمو .ساحنلا ةرهز «نامهرد دحاو لك نم «نامر

 .٠ ءاود لثم يوقلا فّمجملا نم هيف دب الف حّرقتملا امأو . حّرقتي مل ام ىلع عضوي امنإ (81601ك265)
 وأ ولخ بارشب روسيقلا ءاودو .«.سوردناولوب صارقأو «نويسارفو «تورزنأ 04601 كمعو)

 «ةيسرواجلا ةلمنلاو ةحّرقتملا ((026نه01©) ةرمجلا (1ءونعم) جالع يف ليق ام رئاسو . جتنجيم

 الو «نيترم وأ ةرم ليللا ىفو « نيترم مويلا يف (51351615) ةدمضألا اهيلع دمضَت نأ بجيو

 ظ . ةّلعلا ةءادر ىف ديزت اهنإف تردق ام تانفعملا لمعتست

 .ءاملاو لخلاب .ينمرألا نيطلاَب .«قارتحالا عضوم .عضوملاب طيحي ام دهاعتت نأ بحيو

 نكس اذإف «بارشلا ىف ًاسومغم افوزلا فوصب «كلذ نم برقأ وه امو «عدريو دّربي ام رئاسو
 « ساطونايد مهرمو .ةيسارلا مهارملا لثمب تجلوع .حورقلا تيقبو (1282:00180000) باهتلالا

 ظ حلاص نيهدلا قيتعلا زوجلاو : نيدابارملا يف ةروكذملا ةلكأتملا حورقلا (154عل1 ل2 ع5) ةيودأ رئاسو

 .تقولا اذه ىف ةيسرافلا رانلل

 ظ (8نطماءو) تاخافنلاو (هانعم تاطافنلا يف : لصف
 يف نايلغ نم عفدنت ةيئام ببسب امهادحأ : نيهجو ىلع ثدحت (811516) تاطافنلا

 رثكأ (5ان5) دلجلا دجتف «(5ا05) دلجلا تحت ام ىلإ ةدحاو ةعفد ةداملا هب دعصتت .طالخألا
 (81009) مد ةيئاملا لدب نوكي نأ يناثلاو .ةيئام ةخافن ىقبت لب هيف ذفني الف .هتحت امم افئاكت

 ظ (8نطط1ءو) تاخافنلا و (ةهانواع») تاطافنلا (1ءواسصعمأ) جالع يف لصف

 وحنلا ىلع ءاذغلاو ريبدتلا لمعتستو .«تملع ام ىلعف كلذ وحنو دصفلاو ندبلا ةيقنت امأ
 «نامرلا روشق لثمو ءاملاب خوبطملا سدعلا لثم رهظي داكي ام لوأ يف اهيلع لعجتو ءركذ يذلا
 .ًارتاف نييلتلاو خبطلا دعب هعضوم ىلع عضوي كلذ لك ؛ءاملاب اخوبطم هناصغأ رشق وأ

 بجيف عجوب (5110) دلجلا ظيلغلاف ءاهسفن اهجالع تد رأو (8ان:662) تاطافنلا تجرخ نإف
 :ًاضيأ أقفي لب لهمي نأ بجي الو «هسفنب أقفت امبر قيقرلاو «هيف ام ليسيو «ربإلاب أقفي نأ
 جلوع «حّرقت نإف «حّرقتي نأ امإو أربي نأ امإ ولخي ال مث ءاليلق اليلق قفرلاب هيف ام رصعيو
 مهارمو اسريإلا لثم اهيف عقو اذإ ًاصوصخو ءاهوحنو ةيجنسادرملاو ةيجاديفسألا مهارملاب
  .انركذ ام رئاسو ةلمنلاو تلكأتو تعس اذإ (08:5انه016) ةرمجلا

 : بكرم (7لنهنهع5) ءاود

 تيزلاب جنسادرملا خبطي «لطر «خينرز «فصنو لطر «قيتع تيز «لطر « جنسادرم
 ىلع هنم عقي امل حلصي (4«8نهنه69 ءاود ًاضيأو «خينرزلا هيلع ّبصي مث ءقصتلي ال ىتح
 ىلإ ةجاح ّدشأ يه يتلا (0:ع25) ءاضعألا ىلع ةلمجلابو ءاهوحنو (آ1نم5) ةفشلاو ريكاذملا

 .ءامب قحسي .نانثا «قروب «ةينامث دحاو لك نم .«سيدقلقو راطقلق ذدخؤي نيا

 ١ ١م ؟”ج بطلا يف نوناقلا
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 رهظو ةدسافلا نامحللاو تاشيركشخلا تطقس اذإو .لسعب زعاملا رعب كلذكو «لمعتسيو

 محللاو تاشيركشخلا طقسُت دقو . ةطيسبلا (4ط:0659) تاجارخلا جالعب جلاعيف حيحصلا محللا

 ًاضيأو « سايقاراس ةامسملا ةشيشحلاب اهنوطقسي ةيردنكسلابو « ةفورعم (04لنءكه65) ةيودأ ءيدرلا

 طاقسإب لاغتشالا نإف ةلمجلابو .اهطاقسإل ديج ناوحقألا نهدو «سكخايرط ًاضيأو «ءسخراب

 .ادج باوص ةحيحصلا تاحارجلا جالعب يقابلا جالعو « ةشيركشخلا

 ردنكلاو ربصلاو تورزنعلا ذخؤي . نيثدحملا ضعب هلحتنا .ءامدقلل بّرحم ديج ءاود

 لحتو ذخؤتو «قدانب اهنم ذختي «ينمرأ نيط عيمجلا لثمو «ءاوس ءازجأ راجنزلاو جاذيفسألاو

 ريصتو «ديدش ضبقت هيف ثدحي ىتح ؛ءالط قوف ءالط عضوملا هب ىلطيو ؛ءامو لخ ىف

 نأ ىلإ جاتحت نأ امإو «(384هذوان:©) ةبوطر اهتحت تناك نإ اهسفنب طقست نأ امإف «ةشيركشخ

 . عيمجلا طقسي ىتح كلذ لعفت لازت ال اهطقستو ءاهعلخت

 ىرشلا يف : لصف
 كاك يه ام (82/5:مءاة5) ةرمحلا ىلإ تاكافتلا# ( ةحطسف راغص ر (©نوؤن1ء5) وثب قروشلا

 تناك امبرو «(80هذكاننت6) ةبوطر اهنع ليست نأ ضرعي دقو ءرمألا رثكأ يف ةعفد ثدحت ةبركم

 يف روثي راح (3مها125) راخب اهببسو ءاهّمغو هيف اهبرك ٌدتشيو اليل ٌدتشت رمألا رثكأ يفو ةيومد

 0 دشأ نوكي يومدلاو . . يفروب (51هعم) مغلب نع وأ .« يرم (81000) مد نع امإ « ةعفد نذبلا

 رثكأ الثل ىمخلتلا دادتشاو . كلذ عيمج يف لقأ يمغلبلاو . ًاروهظ عرسأو ؛ةرارحو (8لونموا25)

 .ٌبغلا ىّمح فيخ دصفي مل نإف ءأعساو ًاعضوم ذخأي ىرّشلا ناك اذإو «يومدلا دادتشا نم

 . أدتبملا نيبو هنيب ةلهم يف دصفي نأ بجيو

 ٍَى رشلا ( 1 ءعداطتطعه) جالع يف : لصف

 تلمتحا نإ ءارفصلا لاهسإب عبتت مث .دصفلا ىلإ ردابت نأ بجيف .مدلا بلاغلا ناك نإ امأ

 و «نيبجنكسلا يف ف «مهارد ةثالث ةبرشلاو 89 ,جرايألاو «ناءزج «حجليلهلا لثمب لثمب ةوقلا

 0 0 دينو: ورحت رملا نامل[ فاه وأ كامهرم ب نينانولا همز «يدنهلا رمتلا لثمب

 ها مويلا يف ذ راحلا ءاملا يقسو «نامرلا ءامب ةيروفاكلا ريشابطلا صارقأو «بئارلا

 .قاروأ ثاللث هنم دخؤت « ىفصملا قاّمسلا عيقن هنكسي اممو « هبحاص ةعيبط نيليو

 . بئارلاو مرصحلا ءامب تيز ٌلخلاو «زوللا نهدب تيز ّلخلاو ليشفطلا هتيذغأ نمو

 . مهارد ةثالث ةبرشلاو «دبرت هفصنب جليلهلاب ندبلا غرفتسيف «ًايقروب طلخلا ناك نإ امأو
 برضيو قحسيو رفصعلا ذخؤيو ءربص مهرد عم «ةيقوأ «ءبطرلا ورسلا زوج ليلعلا ىطعيو

 . ةديدج ةّرج ءام وأ «''”ةرغملا ءام ىقسي وأ ءىقسيو ضماح ّلخب

 رزب مهارد ةثالث نزوو ةركس مهارد ةثالث عم ءمهرد ,'""ةبابك ذخؤي يمغلبللو

 .سورعلا بح :ةبابك (؟) .رمحألا نيطلا :ةرغملا )١(
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 .ريشابط «نامهرد .«جندوف .فنص لك يف قفاوف برج اممو «بيلحلا نبللا يف تشكنجنفلا

 ىقسي وأ «ضماحلا نامرلا ءام ىف ىقسي .طاريق .روفاك ءمهرد فصن ءرمحأ درو «نامهرد

 .قيرلا ىلع لهبألا

 اة ١”نارغناغ نيب قرفلاو (0:عدم) وضعلا داسفو كذا يف : لصف

 (5مطق عه عااد5) سولقافس و

 نإ لوقن ءاهركذ فلس يتلا رومألا يف مالكلل ام هجو نم بسانم ءايشألا هذه يف مالكلا
 وأ «هيف يذلا يناويحلا (طمعاتتم2) حورلا دسفم ببسب نمعتلاو داسفلا هل ضرعي (0:832) وضعلا

 اهرهاوجب ةداضملاو ةدرابلاو ةراحلا مومسلا لثمو «نيينعملل عماج وأ هيلإ لوصولا نع هايإ عنام
 يتلاو ءرهوجلا ةيّمسلا ةيعاسلا ةئيدرلا حورقلاو (©انه؛انا6) روثبلاو ماروألا لثمو «يناويحلا حورلل
 ىلع ديدشلا ديربتلابو .محللا نفعيف «ةرئاغلا حورقلا يف : نهدلا ّبص يف أطخي امك اهيلع أطخي

 . (0:عدم) وضعلا (1عمصمء#) جازم دسفيف «ةراحلا ماروألا

 ءاضعألا ضعب دش لثم ةيداب ةيضرع امإ (822ه1105) ةدسلا كلتو .ةدسلاف عناملا امأو

 (ط دعانا 2) حورلا سابتحال (0:8382) وضعلا دسف ماد اذإ اذه نإف ءاقيثو انك ةلضأ نم (01832)

 رشتنت يتلا «هيف يذلا يناويحلا ©دءانت23) حورلا ىلع ةعطاسلا ةوقلا سابتحا وأ «هنع يناويحلا
 . كلهيف «هجازم دسفيف سفنلا :نم (516351) بلقلا يف

 لخادمو ذفانملل داس ةداملا ظيلغ ويم تباث «ءيدر راح مرو لثم ةيندب ةدسل نوكي دقو

 (1 عمم مع1) جازملا دسفي دقف 2« سبحي ام عم اذهو .يناويحلا (طو عانت 2) حورلا ايحي هب يذلا سفنلا

 (15ع سح هل ام (186 108[56253) سح هعم دسفي ملو ءادتمالا يف اذه نم ناك امو انقنأ

 . هئادتبا يف اتروهغلف ناك ام ًاصوصخو . (0ههورعمع) انارغناغ ىمسيف «56258010)

 ,(1طع 56ءم5908) ٌسح هل ام (1ط6 56253008) سح لطبي ثيحب ماكحتسالا نم ناك امو

 سولقافس ىمسي هنإف .مرو بيقع وأ ءادتبا مظعلا ىت ىتحو هيلي امو محللا دسفي نأب كلذو

 اذه لك و هيلإ قيرط وه لب (5مطةهءانن) سولقافس (03828ع662©) انارغناغ ريصي دقو .(5م536عءاا05)

 ام مريو (0:838) وضعلا هداسفإ ىعسي ذخأ اذإو «هريغو مظعلا يف ضرعيو مخلل يف ضرعي

 نم ءزجلا لاحل لاقيو .ةلكآ ضراعلا ةلمجل لاقي ٍذئنيحف .داسفلا ىلإ يدؤي اهي دسافلا لوح

 . تعفدناو مزلت مل اهتدام ظلغ الولو «توم نفعي يذلا (0:عده) وضعلا

 ةجلاعملا يف : لصف
 محللا يف داسمفلا مكحتسا اذإ امأو . جلاعي وهف ءاذتبالا يف ماد امف ( 22 عمع2©) اتازغناغ امأ

 نأ بجيف ءنّمعتلا قيرط ىف وهو هنول رّيغت دق (0:عده) وضعلا تيأر اذإف . هعيمج ذخأ نم ذب الف
 . ّلخلاب موتخملا نيطلاو ينمرألا نيطلا لثم «(5ءمونو) ةنوفعلا عنمي امب هخطل ىلإ ردابت

 )١( محللا هيف لكآتي ضرم يهو لصألا ةينانوي :انارغناغ .

 ) )0مظعلا سّوست اهقفاري انيرغناغلا نم عون ىلع لدتو لصألا ةينانوي :سلوقافس .
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 لاسرإو «عقاوملا يف هوجولا فلتخملا رئاغلا طرشلا نم اَذُب ْدِجَت مل كلذ عجني مل نإف

 ةنايص عم ءيدرلا (81000) مدلا دخال راغصلا هل ةبراقملا 0076556 قورعلا دصفو (1مءءطعو) قلعلا

 نفعلا عنمي ام هسفن طورشملا عضوملا ىلع عضويو ؛ةروكذملا ةيلطألا لثمب عضوملاب فيطي امل

 اصوصخو «القابلا قيقد عم وأ نيبجنكسلا عم ةّئسركلا قيقد لثم .ىوقأ صوغ هل امم هداضيو

 قرو ةراصعو جرحدم دنوارز ًاضيأ «صيرقلا رزيو تيتلحلا هيلع ىلطي اممو «حلمب ًاطولخم

 هب ىلطتو لسعلا نخث ىلع ريصي ىتح ءاملاب قحسي ءءزج فصن «راجنز ءًاءزج ًاءزج «خوخلا
 ظ .اهيلاوحو ةحرقلا

 «ةيوسلاب ٌبشلاو لسعلاو راجنزلا نم ذخؤي نأ : ةلكآلل ةعناملا (06431هن65) ةيودألا نمو .

 داسف لاحو مرولا لاح لاحلا زواج نإف «هيلي ام ظفحيو نّمعتملا طقسيو عنمي هنإف ءهب خطليو

 دنوارز هيلع رثني نأ بجيف «نفعتلا يف رخآ قيرط هنم اذهف ءأريسي بطرتو لّهرت يف ذخأف ءهنول

 لخلاب ًاصوصخ «ناديج راطقلقلاو اضيأ جازلا كلذكو «هب هففجي ىتح ةيوسلاب صفعو جرحدم

 وأ هتعطق ءدسفي محللا ضعب ذخأ نإف .«ءالط هتراصع وأ رامحلا ءاّنق كلذكو رار

 هلعجت نمسلاب تكرادت «ةقبط تطقس اذإف نوقيدقلق هنم ىوقأو «تورزنألا صارقأ لثمب هتطقسأ

 ريارتلا ىلع هيجي رو رجالا جاوا عملا مالا ىلإ لفي يح تامل حتا ع

 . نفعتلاو

 ل تنلوتتلا لست بالزمالك ياللا ,نفعلا رهظ اذإف

 ىلع هلثم لامعتسا نوكي نأ بجي لب ؛ديجب يدنع وه سيلو «جنبلا ةراصعب قيوس هل حدم دقف

 ام نوكي نأ بجيف نفعت يذلا (0:835) وضعلا تعطق اذإف يي 1 ا

 (0عدص) ءاضعألا يف أ اصوصخو «ةقرحملا ةيواكلا ةيودألاب وأ .مزحلا وه كلذف «رانلاب هب طيحي

 اذهف ءربدلاو ريكاذملا لثم اهل ةيراجلا لوضفلا ةرواجمو اهترارح ببسب نفعلل لوبقلا ةعيرسلا

 اذه ىلإ هفيضت نأ بجي ام ةنّمعتملا حورقلا يف انمالك يف دجتو ءانهه هلوقن يذلا وه ردقلا

 ٠ ظ .بايلا

 ..نيعاوطلا يف : لصف
 (0:عمص) انفعال ل و ءرو لك نوعاطلا ةيرعلا هتمحتت اهانرعش ءامدقلا مدقأ ناك

 (/ةسسق) يدثلاو ضيبلا يف يذلا يددغلا محللا لثم ةساسحلا امأ . ةيلاخلاو محللا ةّيددغلا

 ةّيبرألاو طبالا يف يذلا يددغلا محللا لثم اهل ٌسح ال يتلا امإو «(1ةههد# ناسللا لصأو

 ًاراح ًامرو كلذ عم ناك امل ليق مث ءأراح ًامرو كلذ عم ناك امل كلذ دعب نم ليق مث . اهوحنو

 ام نول ريغيو (0:888) وضعلا دسفي يمس رهوج ىلإ هتدام ةلاحتسال لاتق مرو لكل ليق مث ءالاتق

 نييارشلا قيرط نم (1630) بلقلا ىلإ ةئيدر ةيفيك يدؤيو هوحنو ًاديدصو امد حشر امبرو «هيلي
 . لتق «هضارعأ تذتشا اذإو ؛(ةزهءمم#) يشغلاو ناقفخلاو «0/همنا) ءيقلا ثدحيف

 اذه لكم نوكي نأ بجاولا نو. اظاموق'هتومسي اوناك لئاوألا ةركت نأ هيدي ريخألا اذهو

 فلخو ةّيبرألاو طابآلا لثم ؛ةفيعضلا (0:عدم) ءاضعألا يف رمألا رثكأ يف ضرعي لاتقلا مرولا
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 ءاضعألا نم اهبرقل (8ه7 نذألا فلخو طابآلا ىف ضرعي ام اهؤدرأ نوكيو «(ه نذألا

 ْ . ةساير دشأ يه يتلا (60:عدص)

 ءدحأ هنم تلفي ال داوسلا ىلإ يذلاو ء«رفصألا مث ءرمحأ وه ام (©اةهد© نيعاوطلا ملسأو

 ةمشت ءايشأل ةيئاثوي ءامسأ :تذرو دقو: ةقيبو دالب يفو ءابولا يف رثكت (©!ةعان#) نيعاوطلاو

 نيب ليصفت ريثك اندنع سيلو «ءسوبوبو الخاموبو اطاموقو سرتيفرط لثم (©1ة8د© نيعاوطلا
 . اهتايّمسم

 ظ جالعلا يف : لصف

 مث .«بجاو وهف نفعلا طلخلا ٍجرخُي امم هبجوي وأ تقولا هلمتحي امو دصفلاب غارفتسالا امأ

 جرتألا ضاّمح لثم ؛ةّيرطعو ديربت هيف امب ةيوقتلاو ظفحلاب (1162: بلقلا ىلع لبقي نأ بجي
 روفاكلاو درولا لثم مشو .ءضماحلا ناّمرلا لثمو «لجرفسلاو حافتلا بوبرو نوميللاو
 موحل نم ذختملا ادج ضماحلا صوصملا لثمو .لخلاب سدعلا لثم ءاذغلاو ءلدنصلاو

 درولاو جسفنبلاو فالخلا قروو ريثكلا دمجلاب ليلعلا ىوأم للكي نأ بجيو .ءادجلاو جيهايطلا

 .هوحنو رفولينلاو
 باحصأ (34ء«لنءنصوءو) ةيودأ نم فرعت ا «ةيوقم ةدّربم ةيلطأ (116ه:) ىبلقلا ىلع لعجتو

 . يئابولا ءاوهلا باحصأ (8هعن268) ريبدت رّبدي ةلمجلابو ءابولا باحصأو راحلا ناقفخلا

 ةجنفسإبو دّربيو ضبقي امب ءدبلا يف جلاعيف «يّمس امم هارجم يرجي امو هسفن نوعاطلا امأو
 يف اذه . سآلا نهد وأ ىكطصملا ةرجش وأ حافتلا نهد وأ درولا نهد يف وأ لخو ءام يف ةسومغم

 . ةيّمس دادزيف دمجي نأ كرتي الو «هيف ام لّيسيو «نكمأ نإ طرشلاب جلاعيو ؛ءادتبالا

 لغتشت نأ بجيف رهوجلا يجاّرخ ناك امو «لعف «فطللاب ٌصمت ةمجحم ىلإ جيتحا نإو
 ىلإ ةداملا ّدرت الثل ديربتلا يف نأتف .ىمح كانه ناك اذإو . حييقتلاب ءاهتنالا ةبراقم وأ هئاهتنا دنع
 يف ركذت يتلا ةفيطللا تاحّيقملا رئاسو ثبشلاو جنوبابلا ءامب لطنلا لثمب نوكي حييقتلاو . فلخ
 . (40وءعوو) تاجارخلا باوبأ

 يمطخلا لصأو بالبللاو قمرسلاو ناشوايشرب داّمض امهعفنيف سوليغيمو اطاموق امأ اولاق
 لحنلا ةراوك خسو وأ 06ة):انئال) يطوريقو «جنيتار عم قبد وأ بارشلاب لسعو .قَشأ ليلق عم

 .ريمخ عم وأ نيت عم نورطن وأ «مطبلا كلع عم رامحلا ءاثتق لصأ وأ لخ يف عقنم سمرتو

 ظ ظ (6همد) ددغلا يف ةثداحلا مار وألا يف :لصف
 عقوم تعقو اميرف «(29128ن6©) نيعاوطلا بهذم بهذت تسيل يتلا ةيددغلا ماروألا امأو

 اهتبلج امبرو «ةيلصألا (0:عه5) ءاضعألا نع عوفدلا عقوم تعقو امبرو «نيراحبلا يف عوفدلا
 كلت اهقيرط يف كلستف ءداوم اهيلإ يرجت (8««سصنانه9 فارطألا ىلع ىرخأ ماروأو حورق

 ىلع حورق وأ (108) برج هب نميف امهمّروت نم طبإلاو ةّيبرألل ضرعي امك اهيف ثبشتتف ؛موحللا
 ءالتما ريثك ندبلا يف نكي مل امبرو «ندبلا نم (10 8ل1) ءالتما عم تناك امبرو .«نيديلاو نيلجرلا

 . (1ه هلل)



 عفدلاب ادي اهنأ يف :قوحألا ماروألا (1هداصعما) جالع فلاشي فماع ابك [يهالفو

 دب ال امم (0132:5062) لاهسإلاو دصفلاب (3::5هن3808) غارفتسالا لب «كلذ اهيف لمعتست الو

 ىلع ناك نإف ؛لاحلا نابتست ىتح نكمأ نإ هيف فقوتيف رخآلا (7مه60650 جالعلا امأو .ةنم

 لب ةّتبلا عنمي نأ يغبني الف «سيئر (06830) وضع نع عفدلا ليبس ىلع وأ (©1565) نارحبلا ليبس

 ءالتمالا ةرثكل ناك نإ امأو .مجاحملاب ولو نكمأ بذج يأ (0:عدم) وضعلا ىلإ بذجي

 هنأ عم «تايخرملا لب تاعفادلا لمعتست الو «هفيطلتو ءاذغلا ليلقتو «لصألا وه غارفتسالاف

 (0:عده) وضعلا ىلع كلذ ىتح امبرف «(820د2008) غارفتسا ريغ نم أضيأ تايخرملا لمعتست ال

 ىلإ ةداملا بذجاو «كلذ عم غرفتساف «تايخرملا تلمعتسا اذإ لب .ةريثكلا ةداملا بذجي

 تايخرملا يف رطخلاو «ةسيئرلا ءاضعألاو ءاشحألا ىلإ ةداملا در تاعفادلا يف رطخلاو .فالخلا

 ظ . تايخرملا ةّرضم نمؤت ةداملا ةلامإو (87200280) غارفتسالاو .ةريثك ةدام بلج

 7-5000 راح تيزب ةلولبم ةفوص لثمب هنيكست نم دب الف (”ةند) عجولا دتشا اذإو

 ندبلا ناك اذإو . (©ةنه) عجولا يف داز امبر لوألا يفو «للحتي امب مرولا نكسي ىتح حلملا هرخآ

 هنم ملسأو .ةطنحلا قيقد لثم (1155ه1نغ10هه) ليلحتلا يف عجن امبرو لابت الو للحف هتيقن وأ أيقن

 ءاضعألا نم عفد ىلإ جيتحا اذإ الإ لمعتسي الف ؛مرولا يوقلا للحملا مظع امبرو ٠ ؛ريعكلا قيقولا
 ادع يناو يام ارو .ةسيئرلا كلت“ ىلع ًافوخ مرولا ىلإ اهنع ةداملا هبذجل ةسيئرلا (0:عهه)

 . هيلع بصي هدحو ةتفععلا ترلا

 (11 صمت 2) يدثلا لثم فيرش (0:عمه) وضع يف وه وخر محل ىف مرولا ناك اذإ امأو

 نّيلف ةبالص نيلإ اليم تيسيسا اذإو ءعدراو عنماف «(00150546:) ةفآ هعنم نم فخت ملو .«ةيصخلاو

 .ناك ثيح

 ةراحلا (مط5ععوو) تاجارخلا يف 5 : لصف

 ةليبدلا ميما ناكف «ةراحلا ماروألا نم نم عمج ام (0014 3050655) تااليبدلا ةلمج نم جاّرخلاو

 ةدام ةيأ هيف ىقبتف ءام ةدام هنلإ تضخ مضوي هنطاب يف رتل مررت لك ىلع نحر 010

 راحلا مرولا ئدتبي دقو ةدملا عمجيف ءًاراح كلذ ةلمج نم ناك ام (40:659 جارخلاو . تناك

 ةداحلا ماروألا ءادتبا يف ئدتبي لب كلذك ئدتبي ال دقو «نطاب لاصتا قّرفتو عمج عم وه امك

 . عمجلا يف ذخأي نأ ىهتنملا دنع هرمأ لوؤَي مث « ةحيحصلا

 الخأ ىلع يوتحت يتلا ةد رابلا (©014 35وهعوو) تاليبذلا يف (5 2 صعسأ) مالكلا رخؤنلو

 وع ىلعو «كلذ ريغو ةيرعشو ةيلمرو ةيوصحو ةيصجو ةيطاخم (8138301055)

 . سنجلا اذه نم (813201055) طالخأ هيف ام (©014 3طوءعوو) تااليبدلا مساب

 نكمي ملف ٠ اولا او كي روح يوما اجد هجين عب
 ًارهاظ ًاقيرفت اهظلغل ًالاصتا اهل تقرف لب ٠ ءمحللا اهبّرشتي ن نأ الو (5انم) دلجلا يف ذفنت نأ

 ةداملا تناك نإ اضصوضصخو .دّدحم (11620) سأر اهل رهظي رثكألا ىفو قّرفتي ام للخ ىف تنكتساف

 رو هي د و ساب تاجارخلا ها ةداح

 جتحت مل امبرو «راجفنألاو (20019©) جاضنإلا يف ةيوقت ىلإ تجاتحا
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 ّدشأ هل ثدحملا طلخلاف .ًاسأر ّدحأو ًارارمحاو ًاعافترا ّدشأ (هو5# جارخلا ناك املكو
 ناك امو «يربونصلا زرابلا ئتانلا ًاصوصخو «ًاراجفناو ًاللحتو ًاجضن عرسأ وهو ,(11680) ةرارح
 ليلق نطاب ىلإ لئام ءيدر «ةداملا ظيلغ وهف (8:51م125) ةرمحلا ليلق اصئاغ أضر عتسم فاللخلاب
 ام هنمو هيلع رمي ام دسفيف «نطاب ىلإ هراجفنا ناك ام اذه ًأدرأو «ةكرحلا ليقث (©هنه) عجولا
 ىلإ ليسم هل يذلا وضعلاب صاخلا فيوجتلا ىلإ ناك ام هراجفنا دحأو «نيبناجلا ىلإ عفدني
 رجفتي نأ نم ريخ هفيوجتو هنطاب ىلإ رجفني نآألو .«(56هصقعط) ةدعملا (ةط5هعوو) جارخ لثم جراخ
 . ([1:ممءطههلمادع) قارملا هب طيحملا فيوجتلا ىلإو .هرهاظ ىلإ

 فنألا ذفنم لثم ًاذفنم امهل نأل .دمحأ نيمدقملا نيفيوجتلا ىلإ يغامدلا راجفنالا نأ امكو
 نطبلا ىلإ وأ غامدلاب طيحملا ءاضفلا ىلإ رجفنا اذإو ءمفلا ىلإ عمقلاو نذألاو (7105©)
 (0:عد52) وضع لك سيلو ءاديدش اررض ٌرضأو جراخ 6 أذفنم دجي مل .رخؤملا (860همدع»)
 (مل 565©عو55) جارخلا جورخ لقي (10ه121) لصافملا نإف : (مطو6ع55) جارخ هيف ثدحي نأل اهيهلابض

 .نفعلا ىلإ جرخيل سباح الو «ةداملل قناخ ريغ عساو اهناكمو .ةيطاخم اطالخأ اهيف نأل ءاهيف
 فارطأ ىلع جرخ ام اهثبخأو (4مطوهعوو) تاجارخلا ٌرشو ميظع رمألف جاّرخ كانه جرخ نإف

 (>1عب) .بصعلا ةريثكلا لضعلا

 جازملاو ءهظلغو هتفاطل يف طلخلا بسحب اهتدم جضن ةدم فلتخت (80همه) تاجارخلاو
 حضني ال امنإو .(0:83982) وضعلا رهوجو نسلاو لصفلا بسحيبو «هلادتعاو هدربو هرح يف

 تسشت وأ .(0عدم) وضعلا يف يزيرغلا راحلا ةلق ببسب أاحيق هيف ام ليحتسيو ( م طوعع55) جارخلا

 (مد8) حيقلا روؤغل ٌسحلل رهظي الو هنطاب يف حّيقتي نأ كلذ نم غلبي دقو .ةداملا رهوج ظلغ
 . هيلع ام ظلغو

 نيلت الف ٠ .ظلغلا يف اهرهوج بسحب فقوت ال دقو ًاعيرس اهجضن ىلع فقوت دق ةدملاو
 .ريثكلاو ليلقلا محللا نم اهيلع ام بسحبو ةعرسب نيلتف ةّقرلا يفو «تجضن نإو ةعرس

 .اهداسفو ةداملا ةرثكو (10 ةل1) ءالتمالا «ةدملا ىلإ عوقولاو ( م 656ع55) جارخلا تانفاو
 نرحبت ال يتلا (121563565) ضارمألا و «ةئيدرلا تاضايرلاو «(102الؤمعم513) ةمختلا اهبابسأ بابسأو
 . مدلل ةدسفملا مومهلاو مومغلا نم ةيناسفنلا تافآلاو ءرهاظلا غارفتسالاب

 جرخيف .رجفني (4050655) جارخ وهو ا 2 0 سلا دا
 رخآ برض (46050655) تاجارخلا ن نمو «ىرخ أ ةدم هنع رهظي مث ءديجلا محللاب ًاهيبش هتحت ام

 رثكأ يف ىّمحلا نع هبحاص ىرعي ال رمحأ ريدتسم يحرق (4650655) جارخ وهو «نبلا ىمسي
 .هريغ يف ثدحي دقو .(1620) سأرلا يف رمألا رثكأ يف هثودحو ءرمألا

 اجاّرخ مرولا نوك لئالد يف : لصف

 هتروريص قيرط يف مرولا نأ نظن ةرارحو ؛ةدعاسم ةبالصو ًاريثك ًانابرض تيأر اذإ
 .ًاجارخ



 روثبلاو ماروألا يف عبشم مالك : ثلاثلا نفلا /عبارلا باتكلا 8

 هتمالعو جضنلا لئالد يف : لصف
 . جضنلا قيرط يف هنأ ملعاف «عجولل ًانوكسو ام ًانيل تيأر اذإ

 ةدملا ماكحأ يف : لصف

 ةرارحلا اهيف تفرصت امنإو «ةهيرك ةحئار اهل تسيل يتلا ءاسلملا ءاضيبلا يه ةديجلا ةدملا ظ

 لاعمنالا ةقفتم ةقفتم اهنأ ملعيل اهتسالم دازت امنإو «ةبيرغلا ةكراشم نم دب نكي مل نإو «ةيزيرغلا (81630

 ةديدش ةحئار اهل نوكي ال نأ بلطيو .عيطمو صاع يف اهلعف فلتخي ملو ؛«ةمضاهلا ة ةوقلا نع

 (0:عده) ءاضعألا ناولأ ْنآل ضايبلا اهنم بلطيو :اولاق .(56م515) ةتوفعلا نم دعبأ نوكتل ةهاركلا

 .اهيلع ةردتقملا ةعيبطلا الإ اههبشي نلو «ضيب ةيلصألا

 ىلع لدتو ءجضنلا ّدض يف يتلا (56مون9) ةنوفعلا ىلع ةلادلا ةنتنملا يه ةئيدرلا ةدملاو

 ىهف «تاماوقلاو ناولألا ةننفتم ءازجألا ةفلتخم ةدم تجرخ اذإو «ةبيرغلا (11630 ةرارحلا ءاليتسا

 ل ةنوفع نم (800ا) ندب ىف لصحت ةدم لكل دب الو «دتحلل فلاشسلا نتجلا نم اقيأ

 1 .رخآ وحنب ةلاحتساو «(©010) درب وأ ءجضن وأ

 نطابلا (8556659) جارخلا لئالد يف : لصف

 دتشاو ءاهل بيترت ال تايّمحو تاريرعشق تضرعف ؛ءاشحألا يف راح مرو ثدح اذإ

 اهتدم رضصقت لا ال مث «ةدم لوطأ لئاوألا يف (تانأن5 انطوء22) ةريرعشقلا تناكو (طهنص) عجولا

 هذه نوكت امنإو ءعمجي اذ وه هنأو اجاّرخ راص مرولا نأ ملعاف «مرولا (62:19) لقث دادزاو

 ؛ءادتبالا يف نوكي قّزمتلا نأل ءصقن ىهتنملا غلب املكو .ّدشأ ءادتبالا يف (©هنه) عاجوألا

 نكست «ةذدم ةداملا ريصت امدنعو ء« لصحي امدنع هنم ثدحي ام عجوأ لاصتالا قّرفتو قّزمتلاو

 بلقلا ةكراشمب ةعقاولا ىّمحلا نكستف ؛(1م8ةمه205) باهتلالاو ةديدشلا ىّمحلا اضيأ

 . (11عومأ)

 ةليبدلاو جاّرخلا تامالع ترهظ اذإف ءربكألا دهاشلا يه (اناو2» ضبنلا ةبالص نأ ملعاو

 يف نإف «نطابلا جارخلاب امزج مكحت الف «(©د166) ضبنلا بلصي ملو ءاشحألا يف (0014 365هع5و)

 نسحت تاو «ءانحألاب طي يذلا (0ء,3:هدعدم) قافصلا يف لب :ءاشخالا يف نكي مل امبر هلثم

 . عجولابو هنم قلعتي يذلا لقثلاب (ةطوهءوو) جارخلا هيف يذلا بناجلا يف

 نطابلا جضن لئالد يف : لصف
 ةريرعشقلاو ىّمحلا نم ضارعألا 55 مث . نطابلا (4650ع5و) جارخلا لئالد تضرع اذإ

 تيكحتسا لق ةدقلا نأ ملعاف (©:25؟10) لقثلا ىقب امو ءام انوكس عاجوألاو ( أنك ان2562122)

 .ناك جضنلاو

 نطابلا راجفنا برق لئالد ىف : لصف
 تهباشتو 6 (03121/111/) لقشثلا دفشاَو :تيعلدلو تسخئنو (2هت») عاجوألا تدواع اذإف

 (625109) لقثلا نكسو ١ ضفانلا ضرع اذإف ف دق راجفنالا نإف «(6+6*1) تايّمحلا
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 لوبذ نم دب الو «هب ّرمت ام عذلت «ةغرفتسم ةدملا هنع ترهظ اذإ ًاصوصخو ءرجفنا دقف عجولاو
 ْ . لخدي فعضو ةوق

 يشغو ناقفخ ضرعي امبرف ريثك ءيش جرخو «ةعفد ًاراجفنا نطابلا جاّرخلا رجفنا اذإو

 لاهسإو (؟7هدمت#) ءيف ضرع امبرو «ةوقلا لالحنال توم ضرع امبرو «ءيدر (8الم6ع0م©)

 ضرع امبرو ءرودصلا ىف جاّرخلا ناك اذإ «ةعفد ةريثك ةذم ثفن ضرع امبرو .(طلمصسطمءد)

 . ةعفد ريثك ءيش (065) ردصلا ىلإ رجفنا اذإ (51عةهعان1ان108) قانتخا

 ه ةرهاظلا (رملط5ععو5) تاجا رخلا ( 1 ءواصتعلا) جالع يف 7 : لصف

 0 ء ىلإ ةداملا عوجر فاخي نأ الإ ءاهلئاوأ يف ماروألا هب جلاعت امو تاغارفتسالا امأ
 ةراحلا ماروألاو راحلا جاّرْخلا هيف كرتشي رمأف «لاّهجلا هيف طلغي امكو ءانّيب امك فيرش (0:835)

 ىلع كلذو «هيف عمتجي أم (21و501011058) ليلحت وهف ريبدتلا نم هب صتخي يذلاو ةيجارخلا ريغ

 ] .ريبدتلا نم نيهجو

 داتعملا نع اج راخ (9©215635) ضرملا نكي كمل ادإ .دادسلا ىلع يراجلا ريبدتلا امهدحأ

 نأو «كلذ دعب اهريجفت يفو قدم ةداملا (20ءان:0) جاضنإ يف نافخس نإ وهو ءأريثك اجورخ

 تومي سانلا نم اريثك نإق.» ةعفد راجفنالاو (مهن#) عجولا اهطقسي الئل اهظفحتو ة ةوقلا يعارت

 بجيف «ملعت امب اهظفحتو «ةوقلا يّوقت فيك بيبطلا اهيأ يعارت نأ بجي لب «ةوق لوبذو ًايشغ
 جاتحتف ؛ءاشحألا يف جاّرخلا نوكي نأ الإ . ةديج ةيذغأب (6010 2طوءعءوو) ةليبدلا بحاص وذغت نأ

 . ءاذغلا فيطلت ىلإ ةرورض

 (طنوهدد68) ضرملا ناك اذإ هنأ وهو «لاحلا ةرورضل دادسلا نع جراخلا ريبدتلا يناثلاو
 جضنلا راظتنا يف رمألا لاجعتسا فيخو «ةاتعفلل ةفظع يف ازواجم (هطوهعوو) جارخلاو ًاميظع

 ىلإ كلذ ىّدأت (©00110©) جاضنإلا تلواح نإو «كلذ عيمج جاضنإب يفت ال ةوقلا نأ ملع 00

 ءاضعألا نم (ةطوهء55) جارخلا يلي امل ديدحلا سم كئاقتا عضبلا نم دب الف «جاضنإلا ريغ ريث
 . رطخ اهل ديدحلا سم يف يتلا ةميركلا 5

 دم رووا نامل نأ تفحبرا .جضنت ال ثيحب ظلغلا نم ةداملا نأ تسسحأ اذإ كلذكو

 ريغ ةلاحإ ليحي ثيحب هريصقتل هنأ تفخ وأ ءحضني "ال ثيحب «(0:ع5) وضعلا ىف ةلقلا

 ءاضعألا وأ :(ةهذه0) لصافملا برقب (4ط:ه65) جارخلا نوكي وأ «يقيقحلا (©00هان»©) جاضنإلا

 ةيودألا ىلع ((00601097©) جاضنإلا يف تلّوع نإو .اهايإ هداسفإ فاخيف ةسيئرلا (0:عهس)

 .(60:65) ماسملا يف ميسنلا ذوفن ةيرغملا عنمت نأ دعبي مل ,:ةجضنملا وأ ةيرغملا (0460161565)

 يفف «(0:عدص) وضعلا نيفعت ىلع نيعي كلذ عيمجو ؛ ةفيعض (11680) ةرارح ةجضنملا كّرحتو

 ةياغ يف يه (04601هنه65) ةيودأ كلذ عبتت مث «قيمعلا طبلاو رئاغلا طرشلا نم دب ال هذه لاثمأ
 بصع فيل لوط ىف ًابهاذ طرشلاو طبلا نوكي نأ بجيو «فيفجتلاو (©155ه1:0108) ليلحتلا

 عوقو نم افوخ 0 وضعلا كلذ لعف لطبي نأ داري نأ الإ مهللا . (0:عدص) وضعلا (2162©)

 لوط عم فيللا لوط رثكأو .فّوختياّمم ملسيو ءًاضرع فيللا عطقيف ,(©همتمد]وأخهم) جّنشتلا
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 الإ ؛نوضغلاو ةرسألا رسك عم فيللا لوط رثكأ دجت كلذكو «ةصوصخم ءاضعأ يف الإ ندبلا
 . ةهبيجلاك ةصوصخم (01830) ءاضعأ يف

 نكي مل نإف ءمحش هيف ًائيش الو ًانهد الو ءام طورشملاو طوطبملا نم ِبّرَقُت نأ يغبني الو ظ

 تدمض اطبلا دعب باهتلالاو مرولا دتشا نإف «ٌلخب وأ بارشب ءام وأ لسعو ءامبف لسغ نم ّدب
 دلوم طبلا اذه َنأ ملعاو . مهارملاو تامحلملا تلمعتسا «ةجاحلا كلت نكت مل نإو «سدعلاب

 نأ ىلإ هيلع ريصي ام ىلوأو «ةليح الف دب هنم نكي مل اذإ نكلو ءروصانلاو رضولاو ديدصلل
 ةددحملا ةعفترملا ةّيربونصلا نأ ملعاو . قورعلاو (7062:6) بصعلا ةليلقلا ةيمحللا عضاوملا جضنت

 .هدعب الو جضنلا لبق ال طب ىلإ عجلت «سوؤرلا

 (ماطوءهعوو) تاجا رخل يف ميقا ةلبحلا و تا ([ ءونرسع») ريب يف 07 : لصف :

 اد ةرهاظلا
 ةيرغت ال 575 و .ندبلا ل را رح نم ةني رق اهت رأ رح ن 2 نأ ب تبجي يا ةجس : : ل 5 ' ملا ةيفألا ظ

 0 وش ا دلثا ناجل اني يد ابعت

 نيتلا نم دامض اضيأو «ناتكلا رزبو يمطخلا نم داّمض وأ «ريزنخلا محشو درولا نهدي تفزلاو

 لعج نإ ًاصوصخو اضن نعتكلا قيقدو ريعشلا قيقدب وأ «هدح-و نيمسلا مسدلا ولحلا سسيايلا

 هيف تدز امّبرو «طارفإ ريغ نم حلم ليلق عم هيف اخبط ءامب عمج وأ .ءيّرب رتعصو افوز هيف
 ةعيملاو بيبزلا نم ةبكرملا ةيودألاو .مطبلا كلع عم فرح كلذ نم ىوقأو ءانهد وأ ًامحش

 لصأو رامحلا ءاثق لصأو بطرلا افوزلاو ىكطصملاو «نمسلاو جنايتارلاو نذاللاو ٌرملاو ةّئقلاو

 اذه كيد اذإ اصوصخو «عمش ريغ نم عورخلا نهدب سونيلاج مهرمو . نيوخألا (81000) مد

 ريد كلا يورو كرا يامال حرج سولو رم تتدحر «تيزلا يف مهرملا

 .هسفن نم طقسيل هيلع لعجي قش دأب اقينكف رام رجح (01©ل1ءاج6و)

 تحضن : اذإ 8 ةرهاظلا (ملط50عوو) تاجا رخلا ([؟ عونسعم) ريبذت يف 7 : لصف

 كانهو «هراجفنا حجضنلا عم ىجري ال (ةانم) دلجلا ظيلغ (46506859) جارخلا تدجو اذإ

 فيلكا و تنشسفاو تشق ةذملا تكرت نإ كتنإف ءطبت نأ بجيف بصعو راتوأو (176556]) قورع

 لصافملا نم برقي ناك اذإ كلذ نوكي ام دشأو و (21626)بصعلا فيلو (76556) قورعلا

 . (1هزه4)

 نإو ءنكمي ال ثيح الإ لفسأ ىلإ طبلا باب عقي نأ دهتجاو «ةّدملا عضوم كطبب بلطاو
 نإو .هءارو امب نيمسلا قزتلي هنإف ءطقف بابلا شف ف تققشف ًائيمس (45ه659) جارخلا ىلع ام ناك

 .ًالوط هعيمج ّقشف ًافيحن ناك

 يعارت تنآو د عجصاب تنفكااذإ اضوضصختو «ٌّسملاب نيبت ةذملا هيف يذلا عضوملا نأ ملعاو

 . سبكلا نم ءيش عفدني له «ىرخألا ديلا نم ولو «ىرخأ عبصإب
 (8جونمءادو) ةرمح ىلإ نوكي حضني مل امو «ضايبلا ىلإ هنول ليم نم رهظي ةدملا عضومو
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 رصبلا نود سملل دمتعملاو «ةدّيج ةّدَّملا نكت مل اذإ ةرفصو ةرضخ ىلإ ةدملا عضوم نوكي دقو
 دنع الإ ةرسألا نم ةيعيبطلا طوطخلا ّىشلا يف مزلي نأ بجيو . ةنوعم رصعلل ْنأ ىلع (51851)
 يف تعبتا نإ كْنإف «ةرسالا عضول هلوط يف فيللا عضو ةفلاخم (0ع25) ءاضعأ يفف 0

 فلاخت نأ ىلإ جاتحت لب هجولا ىلع ةهبجلا ةدلج تطقس «ةرسألا ةهبجلا ىلع نوكي جاّرخ
0 

 تططب اذإو «ةدلجلا نم ضرعلا يف ةرسالا عم بهذت نأ بجيف ةيبرألا لثم يف اَمأو
 «قّرختي الئل محللاب (ةانم) دلجلا قاصلإ ىلإ ردابت نأ بجاولاف هيف ام تجرخأو عورملا

 لثم دوعتو .«ئىلتمت لازت ال يتلا يباخملا هيف ثدحتو .قصتلي ال ثيحب ريصيو «بلصتيو
 لبقو ءريصاونلا سنج نم ةقيقحلاب ريصتو ئلتمت نأ ًاضيأ ثبلت مل تيقن املكو «لّوألا جاّرخلا
 ةنشخ ةقرخ هسأر ىلع ًادّوْرِم هيف لخدت نأ تجتحا نإو عةيقنت نأ بجي «تقولا يف هقزلت نأ
 ةرئاغلا حورقلاو فوهكملا طابر نم ركذنس ام ىلع ءدشلاب هطبضتو نقرات دكستر ءاهب هيّقنت

 . ًادّيج ًاباوص ناك

 ءهمحلأو ءعضوم جضنأ نم طبت مث «طئارشلا نم هانركذ ام طبلا يف يعارت نأ بجيو
 سأرلا يف (86050655) جارخلا ناك اذإ :«سليطنا» لاق .راتوألاو قورعلاو نيبارشلا سدعلاو
 هيطغي يكل هيف ًاضرتعم نوكي ال (81ة10) رعشلا تابن لصأ عم نوكيو «ًايوتسم امش هّقشف (11639)
 نإو رع طي اإل كرف) نيغلا رم ىف كاك نبا : لاق دار ادا[ وميك الو «(81212) رعشلا

 . (01056©) فنألا لوط ردقب اوكينا# 22 فنألا يف ضرع

 ىلإ جاجوعالا انريصو «لالهلا (81630) نمأز ةيشن لطب هانططب (8136) نيعلا برقب ناك نإو

 ا ا مر نط ءايوتسم انققش نيكفلا يف ضرع نإو . لفسأ
 . خويشلا داسجأ

 ؛ناتيبرألاو لمانألاو ناديلاو ناقفرملاو ناعارذل امأو .ايوتسم هطبن اًنإف نينذألا فلخ اًمأو
 وه ريدتسملا طبلاو ًاريدتسم أطب هانططب نيذخفلا برقب ناك نإو :لاق . لوطلاب اهّلك اهطبن انف

 ءًاريدتسم طبي مل اذإ عضوملا اذه ْنأل لاق . ا ل
 (مل2115) ةلعتملا ترك ناك اه طبت اضيأ كلذكو اروي انرّثضَتَو .داوملا هيف عمتجت نأ نكمأ

 امأو .ًابروم طبي (810) عالضألاو (5100 بنجلا يفو ؛هيف عمتجت يتلا ((هذوؤنعع) ةيوطرلا ناكمل
 : اوتيل (ءمنو) بيضقلاو يصخلا

 ناقاسلا امأو . هيلع انردق ام ىنايكلا لكشلل ًاعباتم طبلا نوكي نأ أدبأ صرحيو :لاق
 00 . بصعلا بيصت نأ نع ظفحتتو .لوطلاب ٌقشتف نادضعلاو

 يا اا ا .عضاوملا بسحب فلتخي طبلا نأ ملعاو
 ٌقشي (8872) نذألا برقو كفلا يفو «(105) فنألا لوطب ([105©) فنألا يفو 2.( نعل

 . خويشلا داسجأ نم كلذ فرعيو ءؤوتسم عضوملا اذه بيكرت نآل : اوتو

 وتسم هلك دضعلاو ذخفلاو (50251) قاسلاو عارذلاو ءوتسم طبف (82 نذألا فلخ اًمأف
 طبإلاو ةّيبرألا يفو رهظلا يفو (ةههدصع») نطبلا (34150165) لضع يف كلذكو .«لوطلاب ريصيو
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 برقب ناك ام كلذكو ءأروص انريصي أبخم هيف ريصي الئل ءًاضيأ ضرعلا نم ذخأي أطب هلعجإ
 نييثنألا ىفو ءًاروص انريصيف أبخم ثدحي الثل ءًاضيأ ضرعلا نم هيف ذخف (ةدانو) ةدعقملا

 عالضألا 5 (215) عالضألا و (51:06©) بنجلا يف و «لوطلاب 5 وتسم (86015) بيضقلاو (16516168)

 .اهيلع يذلا محللاو «ءكلذك (86) عالضألا عضو ْنأل ًانّرقم نوكل ًايلاله (ظن5)

 عابتاب طبن نأ ىلع صرحن امْنِإ انأل .هلضع فيلو عضوملا محل عضو ًادبأ دقفتو :لاق

 نم لاح لك يف نكيل «شحو ريغ انسح ماحتلالا عضوم نوكيل ؛عطق ثدحي الثل عضوملا
 جارخلا مظع بسحب طبلاو ؛ةلضع فيل وأ ةبصع وأ ًاميظع قرع وأ ًانايرش عطقت ال نأ كّمه
 «دّيزتب هطبف ًاميظع ناك نإو م عضوم نم هيف ام ليسي ًاريغص ناك اذإ (ةطو«55)

 يناثلا طبلا يف ًاضيأ لخدا مث .هسأر ىلإ يهتنت نت ىتح هطبو هيف ىرسيلا ةبابسلا كعبصإ لخدأ مث :

 . هيلع يتأت ىتح كلذ 0

 نإو «عضوملا كلذ يف هانططب هنم هيف ام جرخي نأ نكمي لقتسم عضوم جارخلل ناك نإف

 ردقب ةثالث وأ ءنيعضوم نم هلفسأ انططب ةدحاو ةطب نم هيف ام جرخي ال لكش هل وأ ًاريدتسم ناك

 . تقولا يف ليسي هيف عمتجي ام لك نإ «ملعت ام

 وأ فيرش (0:838) وضع يف وأ «(10180 لصفم يف (86050655) جارخلا ناك اذإو :لاق

 (©د5) حيقلا دسفي الئل هجضن مكحتسي نأ لبق هطب يف انعرسأ ءاشغ وأ «مظعلا نم بيرق عضوم
 . ريبدتلا وه اذه : لوقن «(©:عوم) ءاضعألا هذه نم ا

 رجفني هنأ توجر نإ كلذكو ءّطبت الف هسفنب رجفني هنأ توجر ْنإف ّطبلا نم أدب دجت مل اذإ
 ام اريثكو ءطبلا ماقم موقي ام ةرجفملا (3694:هنه65) ةيودألا يف تدجو امّبرو «ةرَجفملا ةيودألاب

 .هل صوغأ نوكيل رجفملا هيلع عضوي مث «ءيش هنم ذخؤي وأ ءأطب (5685) دلجلا طبي

 ةجراخلا تارحفملا ىف : لصف

 .هرجفيو راحلا ءاملا اهلثم حتفيف ءاهيف ةءادر ريثك ال يتلا ةميلسلا (4850689) تناسارحلا امأ

 جارخلا تيأر اذإو ل ل ل ل

 . هتدوجب قثف راحلا ءاملا هحلصي (4550855)

 عيمج ىلغيو «لسع عم ًاصوصخو «بعص لك رّجْفي سجرنلا لصأب ديمضتلا نأ ملعاو
 ريواوك خسو عم سباي تفز وأ «لسع عم يرطلا بصقلا لصأ وأ ء.نسوسلا نهد يف كلذ

 تفزلا نمو «لطر دحاو لك نم «نمسو جنايتارو عمش ذخؤي وأ ءسولسوبا» مهرم وأ «لسعلا
 .ةيافكلا ردق «تيزلا نمو «قاوأ ثالث ءراجنزلا نمو ءلطر فضن «لسعلاو سبايلا

 :ةعجرأ ءمطب «ةعبرأ ءعمش ؟قاوأ تب ىشأآلا مدخن وا ءاّدذج دّيج موثلا 0007

 ٌبح ّبل ذخؤي نأ هانبّرج اًممو .كلذ نم مهرم ذخّتيو «ةثالث ء.نورطن «ةثالث ءهرفصأ تيربك

 ءمامحلا قرذو لدرخلاو خوبطملا لصللاو راما بنركلاو ريمخلاو جنزلاو زوجلاو نطقلا

 «لدرخلا نامل روب نولشايدلا اقناؤاو .ةعرسب رجفيف 2125:6:5(2) دامض هنم ذختيف

 .نبللاب افودم نوباصلاو
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 . لسع نم ذوخأم مهرم لمعتسي نأ ءطبلا ماقم ةمئاقلا ةرجفملا (14ءلنءاهعو) ةيودألا نمو

 .هرجفي هنإف موي فصن جاّرخلا ىلع لعجي مث «ءاوس رانلاب ناعمجي «بطرلا تفزلاو رذالبلا
 ىفصي مث «ءام فصنو ةرمغ يف لعجيف «ةأّفطملا ريغ ةرونلاو يلقلا ذخؤي نأ ًاضيأ يوق وه اًممو
 عضويو «ساحن نم ةعصق يف لعجيو ذخؤي مث .ةرونلاو يلقلا ءاملا كلذ يف رّركيو هئالغإ دعب

 باعل يف لعجيو «رداشون هعبر لثمو ءيش حلملا اذه نم ذخؤيو ءًأحلم دقعنيف رمج ىلع
 ظ . لمعتسيو رذالبلا لسع نم ةمش هيفو فرحلا

 رج راق تل اذ ىلع لعجلو .«قيتعلا تيزلا ىلع لعجتو «قحستو حيرارذلا ذخؤت وأ
 دع و داميعب هني ةححيرا: يرملاك اهضس قحيسا ل .عيمجلا دحتي ىتح

 ميهفعي ركدو» طبلا قرذ وأ ريفاصعلا قرذ وأ يزابلا قرذ هيف لعج نإ اصوصخو ردا ع

 . جكيبكلا

 عم مويلا ئف نيترم عضوملا ىلع رّركي للحم داح لك .ةللحملا (046ل1كمعو) ةيودألا نمو

 .ةراح (384هزوهتتع) ةبوطر هيف امم كلذل ةلعافلا تاداّمكلاب هتلخلخو «(01835) وضعلا نيخست

 (84لنءصعم) ةيودألا نع ريبدتلا يلخي ال نأ بجيو «ديمكتلاو عضولا رارم تصقن للحت امّلكو

 تيقبو تللحتو «ةدملا تلاز نإف ةدملا دمجت الو «تثدح نإ ةبالص نيلت ىتح «ةنّيلملا

 نم يه ةّدملل ةللحملا (0669:565) ةيودألا هذهو .اهدحو ةنّيلملا لامعتسا بجاولاف «ةبالص

  كلعو ردنكلا لثمب طلخيو ءانامدرقلاو ةرونلاو خينرزلاو رويطلا لبزو لدرخلاو قروبلا ةلمج

 ذخّمملا ءاودلاو «موثلاب ذخّتملا ءاودلاو قيتعلا تيزلاو ّلخلاب عمجيو «قبدلاو ىكطصملاو مطبلا
 عض عضوملا فظني اذه لكو .لسعلاب قروبلاو جزيويملاو احرق رقاعلا نم ْذخَتي ءاودو .«ناوحقألاب

 .قشأ «ًامهرد رشع انثإ اثيشقراملا رجح نم ذخؤي نأ : هتخسنو اثيشقرام ءاودو .راح ءامب هلبق

 و ادطلا) دج ىلع طلبو بكر اضرب طلخي .مهارد ةتس .القابلا قيقد .هلثم

 '  .ًاعيرس ٌفجي هّنإف تقولا يف لمعتسي نأ بجيو «هتاذ نم طقسي ىتح ةّدملا

 نم «ءءزج عبر دزرابلا نمو ءءزج رداشونلا نم ذخؤي : هتخسنو رداشونلا نم ذختي ءاودو

 ةيودألا عفنت مل اذإو رطل .ءزج اثلثو ءزج قيتعلا تيزلا نمو .«ثلثو ءزج كترملا

 .ىكو طب ىلإ هركذ انمذق امك حيتحا (1/1علذ معو)

 ' ةنطابلا (ةطوءعوو) تاحا رخلا ( 2 ءورمعم) ريبذت يف : لصف

 1 ادإ 20 .غارفتسالاب اهربدت نأ بجيف «.ةنطابلا (20014 3656655) تااليبدلا امأ

 سدح وأ حلص اذإ اًمأو . ءيدر هلك (81000) مدلا نأ ىلع لوبلاو (56068) زاربلا يف جراخلا رارملا

 غارفتسالا .دكعبو «(48556653) جراخلا ىلإ ةعيبطلا هتعفد ام الخ ام دّيج (81000) مدلا ْنأ بيبطلا

 يف دمتعملاو ًاليلق اليلق برش اذإ ,فيطللا قيقرلا بارشلا لثم ةلدتعم ةيودأب جضني نأ بجيف
 .هيوافآلا رئاسو ينيصرادلاو ٌرملاك ةففجملا ةفطلملا (64631كمع5) ةيودألا اهنم يصعتسملا جاضنإ

 نيرطي دوركملاو قايرعلا تابكرملا نمو «ضايبلا ىلإ يذلا قيقرلا بارشلا برشب عبتتو
 .ايسوريمألاو
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 (1 0111116 101115) ليمامدلا يف : لصف

 2« (6018عو50) مضهلا ةءادر نم اهرثكأو «تاجاّرخلا سنج نم 2 ( 10 112111105) ”نامتلا

 ليمامدلا ًادرأو ءكلذ ىرجم يرجي امو «(10 811) ءالتمالا ىلع (8408085) تاكرحلا نمو

 .اهر وغأ (111115©11011111)

 (طنمن معان1115) ليمامدلا (1عواتسعظأ) جالع يف : لصف

 (11عواتمسعل) جالع مايأ ةئ الث نم بيرق ىلإ هجلاعف (1انرتهتانلان5) لمدلنا دي اذإ

 «للحت اميرف «(001096) جاضنإلاو ليلحتلاب لغتشت نأ يغبني كلذ دعب مث .ةراحلا ماروألا

 لمدلا (1:مةام650) جالع نع لفاغتت نأ بجي الو .حضن امّبرو «لقألا يف كلذو

 ا دنع نمؤياذهو ءميظع (ملط5نع5و) جارخ ىلإ لوؤيام اريتكف (نمتصعات1ا05)

 لصأ ةدعاقو (طد1وه:3هه) نابرض لمدلل ناك اذإو :انعاو أدصف بجاولا ردقب (813 عاد 211 00)

 .هيلع نعأف جضن نم َدب الف

 ء(طنةسطمءه) لاهسإلا اهنم هصلخي (نمتصعات1ان5) ليمامدلا جورخ ة رثكب ىلعسلاو

 . ةضايرلاو ًامئاد لمعتسملا ماّمحلاب (5818) دلجلا فيخستو

 نيتلا وأ ءلسعلاو لدرخلاو نيتلا ءام وأ «نبللا عم ًاقوقدمو ّرملا رزب : هتاحضنم نمو

 عم نيتلا وأ «قروبب نوجعملا بيبزلا كلذكو اهجاضنإل ةدّيج ةغوضمملا ةطنحلاو هسفن لسعلاب

 هؤاودو «فورعملا ريمخلا ءاودو فورعملا ىلمّدلا ءاودلاو . نسوسلا نهدب اطولخم لدرخلا

 «ضماحلا ريمخلا نمو ,فصنو ةيقوأ 2500037 : هتخسنو .قفرلاب جضني ةفصلا هذهب

 ثالث «نيتلا جريش «فصنو ةيقوأ دحاو لك نم ءانوطق رزبو قوقدملاو ّرملا رزبو «ناتيقوأ
 .لدتعم هّنِإف لمعتسيو نبللا يف ىلغي .مهارد ةسمخ دحاو لك نم «ناّتكلا رزبو ةبلح ءقاوأ

 (7ءو5و6] قرعلا دصفاف ءاليقث (181620) ةرارحلا نكاس حضنلا رسع (1ان020ا0105) لمدلا ناك اذإو

 «يديدصلا (81004) مدلا جرخيف ءادتبالا يف اذه لعفت الو عضوملا مجحا مث ءهيقسي يذلا .

 ديدحلاب اّمإو «ةيودأب اَمِإ هتططب طبني ملو جضن اذإو «ةبلص ةحرق كانه ريصتو ظيلغلا سبتحيو
 مامحلا قرذو ناتكلا رزب ةدّيجلا هتارّجفم نمو ؛«(405ه6وو) تاجارخلا باب يف ليق ام بسحب
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 ةثوتلا ىف : لصف
 (هسنه) ةدعقملا يف هرثكأو «فيخسلا محللا يف ضرعي دئاز محل نم يحرق مرو اذه

 عطقلا ٌوتنلا ريبكلا يف وه :جالعلا .ًاثيبخ نوكي دقو ًاميلس نوكي دقو ؛(9ل102) جرفلاو
 «مسيربإلاب مزحلاب لصألا قيقد نوكي اميف نوكي دقو ءةلمدملا مهارملا لامعتسا مث ؛ديدحلاب

 مث (8040)) نادبألا بسحب ءاهوحنو نوقيدقلقلاو كيدرب كيدلا نوكي دقو «ليخلا رعشو

 مهارملاب
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 ةيناثلا ةلاقملا
 اهعم يرجي امو ةدرابلا ماروألا يف

 بكرملاو حيّرلاو ءادوسلاو (©ةلهود) مغلبلا ندبلا يف اهارجم يرجي امو ةدرابلا طالخألا

 وأ «ةّيحير وأ «ةّيوادوس وأ «ةيمغلب را نأ اّمِإ ةدرابلا ماروألاف . اهفانصأ تفرع دقو ءاهنم

 وضعل ضرعي امك ةّيئام اًمإو «ةوخر ًاماروأ ىمستو «ةّيمغلب ةجذاس امإ «ةيمغلبلا ماروألاو . ةبكرم

 امإو «ةنّيللا علسلاك ةنّيل (0014 3650659) تااليبد امإو .هصخي ءاقستساك ءام هيف عمتجي نأ اَم

 فرعتسو , (0ةصعع#م) ناطرس امإو سوريقس اّمِإ ةيوادوسلاو ةبلصلا علسلاو «ريزانخلاك ةفصحتسم

 ةطلاخم ةرشتنم (7045) حيرلا تناك اذإف جّيهتلا اَمأ .ةخفن اًمِإو جّيهت امِإ ةيحيّرلاو .امهنيب قرفلا

 بكرتت دقو هيف ةزكترم دحاو ءاضف يف ةعمتجم (205:/17) حيرلا تناك اذإف ةخفتلا امأو . ةيراخب

 . ةراحلا عمو ضعب عم اهضعب ماروألا هذه

 ظ  اميذوأ ىّمسملا يمغلبلا وخرلا مرولا يف : لصف
 ةواخّتلا تناك ناو نا داما تناك اهلكو هيف (11681) ةرارح ال خرتسم ضيبأ مرو وه

 ةداملا تناك امّلكو «جّيهتلا يف نوكت ال هيف ام ةعنامم عم هزمغت اميف اذوفن لهسأ عبصإلاو .ذشأ

 . (ططلءعرص) مغلبلا (7ةم01125) راخب نع نوكي ام هنم ريثكو ل رثكأ دربلاو ةبالصلا ىلإ ناك ظلغأ

 نم ضرع اذإو «ةدومكلا ةلقو ةبالصلا ةلقب ءادوسلا م اروأ اميذوأ قرافيو . حّيهتلا ليبق ليبق نم نوكيف

 مرو ريغ مري ملف 0 ل ل ا ع

 . (طهتص) عجو نم لخي مل ليلق كلذو «(مطاععم) مغلبلا

 وح رلا مر ولا (1عواسصعم1) جالع يف : لصف

 لعف اذإو «هنم ذب ال رمأف «(©0!ءعمص) مغلبلا دلوي امم ءامتحالاو لاهسإلاب غارفتسالا اَمأ

 نأ بجيو «(2155هأان1102) ليلحتلاو فيفجتلا عمجي امب ءاذتبالا يف هعدر نوكي نأ بجيف كلذ

 . ءاملا هّسمي نأ بجي الو «تافّفجملا هيلع لمعتسي مث ءابلص اكلد ليدانمب ناكملا كلدي

 يف ةسومغم ةديدج ةجنفسإ هيلع لمعتسي نأ «ءادتبالا يف ةدّيجلا (86«لنهنممو) ةي ودألا نمو

 يفف .دامرلاو قروبلا ءام يف ةسومشنفوأ 0000 ليلحتلا ةديدش ناهدأب جوزمملا لخلا

 هيف سمغت يذلا لخلا لعج ةلعلا تديزت املكو . (01550101108) ليلحتو فيفجت ةجنفسإلا رهوج

 .ةجنفسإلاب هدحو لمعتسيو «ةقاذحلا يف ةياغلا هب غلبت ىهتنملا دنعو ؛ًاليلق قذحأ ةجنفسالا

 ةسومغم ةجنفسإلا لمعتست اضيأ تفولا كلذ يفو (طنوومانانهم) ليلحتلا ةديدش ناهدأي أ اطولخمو

 .هوحنو طولبلاو مركلاو نيتلا دامر ءام يف

 دقو «رخآ بناج ىلإ ةّداملا ليمت ًالئثل بناوجلا عيمج تاجنفسإلا فنتكت نأ بجيو

 ةدحاو هيلع تميدأ اذإ «دامرلا ءامب نيقاط ةّيوطملا قرخلا دجوت مل اذإ ةجنفسإلا ناكم لمعتست

 . ىوقأ ةرونلا ءامو «تعجن امّبرف «ىرخأ دعب
 دّيج هسفن تيربكلاو .قرحملا تيربكلاو حلملاو ّلخلاب درولا نهد اضيأ عفني اًممو
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 ةراحلا تاففجملا ضعبو . هدذححو ءادتبالا يف اثيماملاو .عفنلا بيجع بنركلا ءامب صمحلاو

 نم أدتب ١ يف ب : 5 عفان طابرلاب مج ةسأ م ادكيت نأ طابرلا كلذ يف تجيو :ةظيلغ ةذاه هنف نوكي ال امل عفا طابرلاب دَخلاَو دي. .'
 . 06ل1م©5) ةيودألا اهب نجعت نأ كلذ دعب دّيجو «ءادتبالا يف ةدّيج سآلا ةراصعو «قوف ىلإ

 ام هتيودأ يف طلخاف رتو وأ طابر وأ فيثك يبصع (0:825) وضع يف مرولا اذه ناك اذإو 000

 (طونم) ىجرلا كي نا جك زب يذلا ببسلل (©هذن) عجو كلذ عم ناك اذإو «هنييلت عم عطقي

 بارشلاب لطنلا لمعتست 7 نأو «تيزلا نم تايطوريقلاو جتنجيملاو بطرلا ءافوزلا لثمب الْوأ

 .هوحنو دامرلا ءام لمعتست كلذ دعبو «ضباقلا دوسألا

 نقرا نيطوب افاقأ و ناقل وبر يققاو قمتم .ضّضُحو رم ذخؤي نأ ةدّيجلا ةيلطألا نمو

 .لخب ًاداَمض ينمرأ نيطو تيزو حلمو ءافرطلا قرو ًاضيأو «بنركلا ءامو ّلخلاب نجعيو «ليلق
 نيجعلاك ريصي ىتح هيف لعجت ةرونب مّوقيو ىلغُيو مامحلا خسو ذخؤي « عجولا مداقتملل ًاضيأو
 ءالخ ةبّرشم ةفوص وأ ةجنفسإ هيلع لعجتو «تيزلاب عضوملا ىلطي هل ًاضيأو «ىلطُيو ءؤخرلا
 .رصعيو امعن قلسيف .نسوسلا قرو ذخؤي نأ عفان وه اممو عفان ريمخلا ءاودو . هيلع دشتو

 نمو .دامرلا ءامو لخلا يف نيقوقدم ضضحلاو ٌبشلا كلذكو بيجع هنإف «هيلع عضويو

 اهلك نيتنسفألاو لبنسلاو ةريرذلا بصقو ةنشألاو ةعيملاو ردنكلاو رقبلا ىثخ عفنلا ةّيوقلا ةيلطألا

 .نيذابارقلا يف ةروكذملاو ماروألا لوادج يف اهل ةروكذملا (860161265) ةيودألا عيمجو «ةعفان

 «سناكملا هنم ذخّتت يذلا .,بصقلا حاَمُف سمغي نأ لماوحلا مادقأ يف ضراعلا لّهرتلا غفني دقو

 نمو «ٌبشلاو لخلاب ايلوميقلاو ,قدلا دعب نوكي ام هدوجأو ءهيلع عضوتو .لخلا يف
 اعبات لهرّتلا نم ناك امو «جرتألا رشق خيبط وأ ثبشلا وأ بنركلا خيبط ءام : تالوطنلا

 . بيسلا وه ام (1:ءدنصع»# جالع هلطبأ 527 رخأ (1015623565) نضا اويفأ وأ ءامستساللل

 > علسلا يف :لصف
 .(مطاععمم) مغلبلا نع ةدلوتم نأ ةمحلب طلخا يوحت ةّيمغلب (40 2طو0ع5و) تااليبد علسلا |

 لصافملا ضبأم يف ثدحي ام ًاصوصخ .كلذ ريغ وأ لسعك وأ ةديصع وأ محلك كلذ نع ًارئاص

 لصأ نأل ةّيمغلب اهانلعج اَنأ الإ .ةيوادوسلاب اهقاحلإ بجوي نأ دعبي ال ًابلص ائيش وأ «(0هذ50

 (65:© بصعلا دّقعتي نأ ضرعي دقو ءًاظلغ سبي نأ هل ضرع (©اهه0) مغلب بلصلا كلذ

 لب الوظ نووألو .ةهج لك نم لوزي ال هنأب علسلا قرافيو علسلا نم نوكي الو .علسلا هبشيف

 ظ ظ 8 لاز هيلع ّدشلاب ءادتبالا يف جلوع اذإف «ةعلس هبش ةبرضلا نع ثدحي ام ًأريثكو .ةرسيو ةنمي

 علسلا (11ءداصعلأ) جالع يف ه : لصف

 عجانلا (1:ءوطصعم) جالعلا كلذكو ريغ ال طبلاو ءعطقلا هجاللعف ايددغ علسلا نم ناك ام '

 كديب ةعلسلا قوف يذلا (ةا35) دلجلا ًالوأ ّدم علسلا يف : «سليطنا» لاق . يلا 0

 كعنميف ةعلسلا سيك ٌّقشت نأ ىلإ جاتحي هنأل «نكمي ام وحن ىلع كل هّدمي مداخ وأ « قردسيلا

 نوكي نأ نكمي دق هنأل «قفرب هّقشف امعن (5118) دلجلا كيلإ تددم اذإف ءطشكلا يّصقت نم كلذ
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 (ةانه) دلجلا دم مث «ةعلسلا باجح كل رهظي ىتح ْنأتف «لاوحألا يف هعم دتما ةعلسلا باجح

 ناك اميرو .هطشك نكمي ناك امبر هنإف ءمحللا نع سيكلا طشك يف ذخو «نيرانصب نيبناجلا نم
 كلذ نإف «هفوج يف امب ًاحيحص سيكلا جرخي ىتح نيزامغلاب هخلساف كلذ دنعف هب ًاقصتلم
 .ةعلسلا رغصل حرجلا عضوم نع لضفي ال (ةامند) دلجلا ناك نإف هتجرخأ اذإف ءنوكي ام مكحأ

 مظعل اريثك هنع لضفي ناك نإو .همحلأو هطخو لسعلا ءامب حرجلا لسغاو (81000) مدلا حسماف

 امم تناكو .ًاقرع وأ ًابصع رواجت ةعلسلا تناك نإف «جلاع مث ءهلك هلضف عطقاف «ةعلسلا
 ًائيش عطقت نأ تفخو «نيزامغلاب خلست نأ جاتحت امم تناك نإو ءاهطشكت نأ سأب الف طشكنن
 ملعت ىتح همحلت الو ءاداح (840«ل1هذه05) ءاود يقابلا يف لعجاو جرخ ام هنم جرخاف «كلذ ريغ

 نطقب اهشحاف ةميظع ةعلس تذخأ اذإو ءدوعي هيف يقب ام نأل «سيكلا نم ءيش هيف قبي مل هنأ

 ولو همامتب اهل نوكي يذلا سيكلا عزنت نأ بجيف تططب اذإو «ءاودلاب اهجلاعو مويلا كلذ
 ناك ءةعلسلا عم سيكلا ذخؤيف خلسي نأ نكمأ نإ ءداع ؛هنم اليلق ولو «كرت اذإ هنإف ءرينانصلاب
 يلسعلاو «نمسلاب قحلأ مث ءداح (86«لنءمعو) ءاود هيف لعج سيكلا نم ءيش ىقب نإو .دوجأ

 «سيكلا عم جرخي نأ لاتحتو :(هنك قرختي ال ىتح دهتجت نأ بجي «(46556655) تاجارخلا نم

 0 باوصلاف «قرخني نأ ضرع نإف «هجارخإ بعص قرخنا نإ هسيك نإف
 هبحاص ىعاري نأ بجيف ريثك كلذ نم ءيش لاس اذإو ا ا

 جالعب حلاعي نأ بجيو 2 (59220م2) يشغلا هيلإ رداب اميرف مونلا دنع ظفحيو .ةعيبطلل تايّوقملاب

 . (590عممع) يشغلا 1 فاخي نم

 مهضرم مظعل ةداحلا (8664:ءكه65) ةيودألا الو خلسلا نولمتحي ال علسلا باحصأ نم ريثكو

 جرخي ام جرخيو .مهعلس نع طبي نأ ءالؤه يف بجيف طبلا ريغ نولمتحي الو ءأضيأ مهتجزمألو
 نإف ءرّتفم نمس نهد ؛«عمتجي ام جارخإ دعب «موي لك هيف لعجي لب « سيكلل ضرعتي الو اهنع
 . هسفنب جرخيو نفعي سيكلا

 بيبزب دمضت مث راح ءيشب دمكتف أدتبت نأ ديجلا اهجالع نمف ةيدهشلا ةيلسعلا امأو
 ءاودلا غلب امبرو «مهرملا هيلع عضوي مث «(5ا15) دلجلا طشكي نأ ىلوألاو ء.مجعلا عوزنم

 كلذ ريغو دامرلاو نوباصلاو ةرونلاك مولعملا غلبملا (5اعم) دلجلا طشك يف داحلا (11601ءنصعق)

 . (4ط5ءءقق) جارخلا تارجفم يف ركذ امم اهارجم يرجي امم

 نورطنلا نمو ا ٌيدرد نمو «مهارد ةعبرأ ةرونلا نم ذخؤي اهناو

 صاصر نم هقح يف لعجتو :ةليلق تايلغ دامرلا ءام يف ىلغُي مهرد ةرغملا نمو «نامهرد

 ءاهوحنو (©1اة50) ددغلاو ليئافلل حلاص (31«لز نمعو) ءاود اذهو .فجي الثل ًامئاد يدنتو

 ةعبرأ ساحنلا روشق نمو «ناءزج ناءزج رمحألا خينرزلاو قبرخلا نم ذخؤي نأ :هتخسنو

 نهدب خينرزلاو ساحنلا روشقو ةرجنألا رزب نم ذختي وأ «درولا نهدب خوطل هنم ذختيو ءءازجأ
 امو انقنأ ةراحلاو (405ءءوو) تاجارخلا عيمجلو ةيلسعلل ةديجلا (م1د5:625) ةدمضألا نمو .درولا

 ءمطبلا كلع ءلحنلا رياوك خسو .لقم «قشأ ءانق «ءنذال ذخؤي نأ «نيل (ةةسددانت:) طلخ هيف
 قروب ذخؤي :ءاودلا اذه (10 هانهو) عذل ريثك الب تابوذملا نمو ءداّمض هنم ذختي ءاوس ءازجأ

 ١م ”ج بطلا يف نوناقلا
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 راطقلق « ءزج ةرون ذخؤي اضيأو .درولا نهدو عمشلاب نغور موم هنم ذختيو «قبرخ همصنو

 .ءرج خيرر 2( ءرج

 اهجارخإ كنكمأ نإف ءدّقعتلا نم فنص يهو «علسلا هبشت يتلا (6!هه4) ددغلا امأو

 تناك نإو .«.تلعف لا ا مع رس سررت تي

 اذه لثم ةمالعو ءهمضهي ىتح (©6201197) لقث هل ام هيلع ليث ةضر لب «(0همهعناكأمه) حنشتلا ىف

 . (0:عده») وضعلا رذدخي هيلع زمغلا نأ

 ددغلا يف : لصف

 ام اريثكو /امييكرد انو ةورجلار ةيديقلا# ىددخ زك ءاضعألا ضعب يف دّلوتي دق ظ

 00 الا هلع ربخال قيمي رتل زا يف هريدي ديرب يلم ثلا عدرا

 ل .دعت مل امبرو ًاريثك

 ل ا ىلع امل ا د

 امم مضاه ءالطب برسألا تحت يلط اذإ ًاصوصخو ءاهمضهيف اًدش اهيلع ّدشي ليقث ''”بْوْسَأب

 .ةدواعملا عنمل ببس كلذ نإف كيماضملا دعب دقن : يكس نأ اضنا يعمم 5

 ةيددغلا (طاتو[0165) ر وثبلا يف 7 : لصف

 ءاهيفام رصعو 001007 :اهجالعو «ةريغص ةيددغ كل اضيأ ضرعت دق

 هيلع فرسألا لبكو

 ةاثجوف يف : لصف
 نذألا فلخ نوكي ام مسالا اذهب ّصخي هنأكو «(61ة١50 ددغلا ماروأ سنج نم ةثجوف

 روكذملا (1:ةدصعم# ج العلا : هجالعو .هارجم يرجي ام عيمج يف ًايلك ًامالك انركذ دقو ء(طدم)

 نوزلحلا ية اممو «(5ه2) نذألا فلخ ام ماروأ يفو (|!ةه0) ددغلا ماروأ باب يف

 طلخي سرع نبا دامر اضيأو « (34ءلنءمصعو) ءاودلا اذهل ريظن الو ,حلمي مل قيتع محشب ًانوجعم

 . ًاضيأ (50506112) ريزانخلا نم عفتيو « لمعتسيو قتعيو «نسوسلا نهد نم يطوريقب

 (5هعم1اد12) ريزانخلا ل : لصف

 ةقلعتم يه لب «علسلا ءّوبت ةئوبتم ريغ اهنأ يف اهقرافتو علسلا هبشت (5005013) ريزانخلا

 ريزنخ نوكي امّلقو يبصع باجح اهل ًاضيأ نوكيو ءوخرلا محللا يف ضرعت ام رثكأو محللاب
 تمظنتنا امبرو : (77ةا5) ليلآثلا كلذ يف هبشتو ةهريثك اهتهلحاو: نم.دلوت امبرو ءمظعلا ديدش

 نمو «ةيسوريقس ددغ ةلمجلاب (56206118) ريزانخلاو .دوقنع نم اهنأكو ةدالقك تراصو ءأدقع

 و
 ع

 .دوسألا صاصرلا :برسأ )١(

 .ٌقش :خدش (0)
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 ام اهنمو ةكاح ةدام وأ ءراح مرو هطلاخي يذلا وهو (©هنه) عجو هبحصي ام (5ككمهةن12) ريزانخلا

 دشأو نيفعت ىلإ وأ طب ىلإ اهجالع يف جيتحا امبرو ءاجالع رسعأ وهو (مهنم) عجو هبحصي ال

 رثكأو ةعزمألا يبوطرم نم تابقرلا راصق سأرلاو ةبقرلا ةيحان يف ريزانخلل ًادادعتسا سانلا
 ريزانخ تيّمس امنإ نوكت نأ هبشيو «طبإلا تحتو ةبقرلا (50هن12) ريزانخلا اهيف اذلوت عضاوملا

 باقر هبشت اهلهأ باقر لكش نأ تيوس ءاههرش ببسب ريزانخلل اهضورع ةرثكل (50ه1:12)

 . نابشلل ضرعت ام اهرسعأو «نايبصلل ضرعت ام (5:ه8012) ريزانخلا ملسأو .ريزانخلا

 (5ىم1ن12) ريزانخلا باحصأ (162112621) جالع ف هيلع لّوعملا لصألا : جالعلا

 .(7هدمنأ) ءيقلا لضافلا (8ةهعنم1108) غارفتسالا نمو «ريبدتلا فيطلتو ؛ (8ة عام 10) غارفتسالا

 ًاضيأو «لصاولاب فورعملا ّبحلاب ًاصوصخو ظيلغلا مغلبلل (0145062) لاهسإلا نم دب الو

 مغلبلل هقالطإ عم وهو «نيمهرد ىلإ برشيو «ءاوس ءازجأ ركسلاو ليبجنزلاو دبرتلا نم ذخؤي
 امأو .لافيقلا نم ةلاحم ال نوكي نأ بجيو عفان ًاضيأ دصفلاو ءجحسم الو نخسم ريغ ظيلغلا
 ام عّوجتيو «ءالتمالاو ةمختلاو اهيلع ءاملا برشو ةظيلغلا ةيذغألا بنتجت نأف ريبدتلا فيطلت
 . ةدام (116ع90) نما ولا المي ام لك رجهيو نكمأ

 «ةئلاملا تابصنلا نم داوملا هيلإ ليمت امع (81630) سأرلا اهل ءريهتملا نوصي نأ بجيو

 سأرلا ىلإ داوملا بذجت يتلا لاعفأآلا نعو .ةئطاللا ةداسولاو نيليوطلا عوكرلاو دوجسلا لثم
 .رجضلاو عادصلا و ريثكلا (5:3:ع0ع81) مالكلا لثم (11680)

 اهنكمي ال اهنأ كلذو ءرمألا رثكأ يف (50:08ن12) ريزانخلا باحصأل ةقفاوم ريغ ةماجحلاو
 نم عرخت اهب اهظلختو اهبلإ تدحت لي امارجم يرجح امو ريالا حلا دال يرحل نأ

 اهلاح ىلإ للحتلاو لوبذلا يف ةذخآلا (8ىملن]9) ريزانخلا ديعت ام أريثكو «قيقرلا (81000) مدلا

 :ىلوالا
 ةهج نم سو ريق (1ءولزطع8) ريبذت لك اشت (502011112) ريزانخلا (1ظععاتطع») ريبذت ةلمجو

 اهجالع نوبئجتي نيحارجلا نإف ةميظع تناك اذإ (5605012) ريزانخلاو . (نهد5©) ةلعلا سفن

 غارفتسالا نم دب الف ءاهداسفو اهحّرقت ىلإ يدؤي هنأ كلذو ءداحلا ءاودلابو ديدحلاب
 (14علن كم عو) ةيودألا لامعتساو ءاذغلا يف ريبدتلا فيطلتو ةيقنتلاو . اهلاثمأ يف (1817211210م)

 (5مه1ْئ12) ريزانخلا يف نييخيلسلا ىلإ بوسنملا لسرلا مهرمل اندجو دقو .قفرلاب اهيلع ةلاعملا

 .ةارادملاو قفرلاب نكلو ءًاميظع ارثأ ةحّرقتملا ةحدافلا

 ةيودأ فرملا اذهب طلخت دقو «نوليخايدلا مهرم ريزانخلل ةّبحتسملا مهارملا نمو
 منغلا رعب لثمو «هيف ةيصاخب ةصاخ نسوسلا لصأ لثم لمعأ هلعجت ىرخأ (101ه106)
 سبيو جضنلا لبق طقس دق يذلا نيتلاو لبجلا بيبزو رامحلا ءاثق لصأو فرحلا لثمو ءزعاملاو
 . لمعتسيو هيلإ عمجي «لقملاو ّرملا زوللاو ءالقابلا قيقد وأ

 ءزج زوإلا مستو ءالقابلاو ريعشلا قيقد نم ذخؤي :ةفصلا هذهب مهرم ةديحلا مهارجلا نمو

 فصن دحاو لك نم بطرلا تفزلاو نسوسلا لصأو يناميلا ٌبشلاو لظنحلا لصأ نم «ءزج

 مهرمو .تيزلا يف تفزلاو محشلا ةباذإ دعب مولعملا قحسلاب قيتعلا تيزلاب كلذ عمجي ؛
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 («سناجاطاق» يف «سونيلاج» هفصو ؛مايأ ةثالث يف هنود وه امو عوبسأ يف بلصلا للحي ديج

 . عمشو قيتع تيزو قشأو لقمو دنوارزو رحبلا دبزو تيربكو ةرجنألا رزبو لدرخ نم ذختي

 وأ .«لصنع عم وأ قيفد هب نوجعم «تفز :اهيلع عضوت يتلا (31ءلنءاسعو) ةيودألا نمو

 وأ ءلسعلاو لخلاب سمرتلاو لقملا عم ربكلا لوصأو «قوحسملا بنركلا لصأ هب نوجعم

 عم وأ ريزنخلا محش عم هذه عيمجو «لخلاب ةخوبطم وأ ةعومجم رقبلا ءاثخإ وأ نيبجنتكسلاب
 .ةيدلا

 عمجي «ءءزج ءزج .«نورطنو ةرون .ءازجأ ةعيرا * ةيلخ دخؤي ءديج (84ءلنءهع5) ءاود اذهو

 دان اعوفك امهدامر وأ مطبلا كلع عم ًاقوقدم راغلا قروو رامحلا ءاثق لصأ : ًاضيأو «لسعلاب

 ذختيو يبص لوبب «يلبجلا ًاصوصخو يدحلاز زعاملا رعبو ةئسركلا قيقد ٍعمجي : اضيأو
 وهو ةّنق .ةسمخ «طولبلا قبد «ةعبس .«قشأ «ةرشع ّرم ذخؤي : ءاودلا اذه ًاضيأو . اخوطل

 غوضمملا قيدلا نواهلا يف عمجي ءايشنأو ؛عيمجلا قدي ءادحاوادحاو رياوكلا خسوو .ذزرابلا

 .ديج خوطل وهو كلذ عمجي «قاوأ ثالث «ةّئقلا ءلطر دحاو لك نم «جنايتيرلاو

 .«حلمم ريغ ريزنخلا محش ء«ربونصلا غمص ءعمش : ةديجلا (01«046ههع5) ةيودألا نمو

 «ناءزج «ساحنلا روشق «جنايتير :ًاضيأو . خوطل هنم ذختي .ءاوس ءازجأ ءراجنز «نويسارف

 . خوطل هنم ذختي «ءازجأ ةعبرأ دحاو لك نم « خيئرزو ينامي ٌبش

 . سدنكلا ءاودو «رامحلا ءاّثق ءاودو نارطقلا ءاود : ةديجلا (064«ة:ندوءو) ةيودألا نمو

 .ةتيملا ةيحلا دخؤت نأ اهنم جذاسلاو تاّيحلاب ةذختملا ةيودألاو «سودينسأ ىمسملا ءاودلاو

 «لسعب ًاطولخم ًالخ هلثمب نجعي مث روجسملا روثتلا عدوتو ةمكحلا نيطب نّيطم ردق يف دمرتف

 . ةفصانم

 اهلكو «تيزلاب مامحلا لبزو فرحلاو انامدرقلا نم ءاود : ةديجلا (384601618685) ةيودألا نمو

 عمشلاو تفزلاب وأ لسعلاو لخلاب هلحوو .اهعم ا «ىدارف انشنأ , عفان

 «لخلاو لسعلاب عمجيو ةّئسركلا قيقدو جنايتيرو نورطنو ''”لبجلا بيبز ذخؤي ًاضيأو «تيزلاو

 مامحلا ليز كلذ دعب امهيف لعجيو «بارش ىف نايلغيو ناتكلا رزبو نسوسلا لصأ ذخؤي وأ

 لمجلا (ن:1ه6) لوب بّرج دقو «بيجع وهف دامضلاك هنم ذختيو «ةدهاشملا هبجوت ام رادقم

 .اعفان ناكف ةيريزنخلا (5©0660:5) ةيودألا هب ًاطولخمو ءًامهرمو ًاداّمض هنم دوقعملاو يبارعألا

 اذإ زعاملا نرق شاشم نأ يدنكلا وهو مهضعب معز «ةبيجعلا (513516:8) ةدمضألا نم ثاغملاو

 .اعوبسأ رهش لك يف لعفي نأ بجي ءاهأربأ «نيمهرد موي لك ًاعوبسأ يقسو قرحأ

 نجعت نأ بجي كلذ لثم يفو ءام ةيناطرس اهيف نوكي ام (5:05ن18) ريزانخلا نم نأ ملعاو ظ

 ريزاتجلا امآو . لمعتست مث فاي كرتتو درولا نهدب ةروكذملا ةراحلا (3468:كه65) ةيودألا

 لب «ةبذاجلا (384ءلنءصعو) ةي رودألا يف اهيلع طرفي نأ بجي الف اجا زم ٌرحأ يه يتلا (5ىماسلق)

 .اضيأ جزيويم ىمسيو سأرلا بح وهو يربلا بيبزلا وه :لبجلا بيبز )١(
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 ءامب ًانوجعم ًاضضح هفعض عم ّرملا كلذ نم ىوقأو .ةربزكلا ءامب ةطنحلا قيوس لثم اهيفكي

 بسحب رخآلا دس ءاودلا 0 ةربزكلا ءام بيلغت يف ريبدتلا نوكيو «ةربزكلا

 هتلق وأ (1طتل ةتتتنتت 20102) باهتلالا دم هبجوت امو ةدهاشملا

 جالع يف جيتحا نإف :قرحملا رشقملا خوخلا ىون ندب طعسي نأ هففتت انين

 ريزانخلا يف هلامعتسا نوكي نأ بجيف ءديدحلا لامعتسا ىلإ (802ه4دل2) ريزانخلا (2ءءعوصع»)

 أطخأ الجر نإف ءطايتحاو ةّيقتب بصعلاو ةفيرشلا قورعلاو «ةريثكلا قورعلل ةرواجملا (58ءهؤانا2)

 توصلا لطبأف عجارلا 0162: بصعلا نم ةبعش باصأف (86,0812) ريزانخلا ضعب نع هطب يف

 هلعف لطبيف «هجازم ءوسيف دربلل هفشكي هنكل (71620) بصعلا بيصي ال نأ ضرعي دقو 9010(2©)

 ظ . نصستلاب هبلإ جا ذم داعي نأ ىلإ
 رئاغلا « 00 (1ان عنا شم ؟ءاص) 0 رش ل 712) 0 جدولا 0 أطخأ 5-0

 00 ةفآلا فاعل ضررعتي 5 و داحلا 5

 ةبلصلا ماروألا يف : لصف
 (156 ةءموة005) سح ةهبحصي ال يذلا وه «هنم صلاخلا سوريقس قوسشفملا بليضلا مرولا

 صلاخلاو . صلاخلا سوريقسلاب سيلف اريسي ولو ام (126 560520082) سح هنم ىقب نإو ملأ الو

 نأ امإ سوريقسلاو . عجولل مداع وهف ءام (126 56253008) سح هعم يذلا صلاخلا ريغو هنم

 ليمأ هنولو مغلبب ةطولخم ءادوس نع امإو «يرايأ هنولو ةيلصأ اهدحو ةيركع ءادوس نع نوكي
 . بلص دق هدحو (701ءعم) مغلب نم امإو «ندبلا نول ىلإ

 بقر هذاع اههرورالاسلاو و ةمعلا جدتك هتشالا نولاةياول نيكل دق ل نسلاكتلا

 رخآ ىلإ (0:عدم) وضع نم لقتنيو .«دسجلا نول هنول ام هنم نوكي دقو | ءرب ال يذلا اذهو

 . ةّثبلا لقتني الو أربي ال اميظع ًابلص دسجلا نولب ناك امبرو «سونوق ىمسيو

 نم هريغ نع ليحتسي وأ «ديزيو اليلق ًاليلق رهظي سوريقس وهو ئدتبم امإ سوريقس لكو
 يف ةبالصلا ضرعت ام رقكأ «لاخ عضوم يف (مل550ع5و) جارخ وأ (8صبوزمءا35) ةرمح وأ ينومغلف

 ةيودألاو ةيذغألا نم ةجزللا تادّربملاب جلوع اذإ راحلا مرولا دعب ضرعت امنإ ءءاشحألا

 هنع هذعبو (©082665) ناطرسلا نم سوريقسلا برقو «.سوريقسلا نطرستي دقو «(34ءلنهنم5)

 روهظو هئافخو هيف (©0ن153008) نابرضلا روهظو هتلقو هيف (1م82ممهتة608) باهتلالا ةرثك بسحب

 .اهروهظ ريغو هيلاوح (؟6556) قورعلا

  دامتعالا نوكي نأو «(156 5ءم520ه) ٌسح هلام ماروألا هذه نم جلاعي نأ بجي : جالعلا

 مدلا ناك نإ دصفلاب ةيقنتلا كلت تناك امبرو ؛ةلعلل لعافلا طلخلا جرخي امب ندبلا ةيقنت دعب

 ىلإ كلذ يدؤيف .ففجيو للحي امب هجلاعي الو ءأعم نيليو للحي ام ىلع داوسلا ريثك (81000)

 ليلحتلل ًارود : نيرود هجالعل لعجت نأ بجيو «فيطللا للحيو ظيلغلا ففجيل رجحتلا ةدش

 بجيو .للحي امّلق بطرملاو ففجم رثكألا يف للحم لك ذإ «ريثكب هفيفجت سيل امب ةاوادملاب



 روثبلاو ماروألا يف عبشم مالك : ثلاثلا نفلا /عبارلا باتكلا لي

 ًارودو «ىلوألا ةجردلا نم فيفجتلا ىفو ةثلاثلا ىلإ ةيناثلا نم (11680) ةرارحلا يف هتجرد نوكت نأ

 و اع رج امتنا روقلا ناده نركتزحم نسنلتللا رغأ
 ىلإ ءاذغلا بذجيو (2155ه101108) ليلحتلا رود يف (01838) وضعلا كلذ عوجي نأ بجيو

 كلدلاب ءاذغلا هيلإ بذجيو نييلتلا 50 :هعاجيإو هتضايرو لباقملا كيرحتب هتلباقم

 اهفعضو «ةنّيلملاو ةللحملا (2460:كهه5) ةيودألا ةوق ىلإ ةجاحلا فلتختو تفزلا ءالطبو هبشي امو

 ةيودألا بيكرت نإف ًاضيأو ءاهفعضو ةبالصلا ةدشو هفثاكتو (0:838) وضعلا لخلخت بسحب

 فيطللا للحيف مامحلا نيم تكتسب ال نأ بجيو «نيتوقلا نيب عمجي نأ بجي (046011265)

 . فيثكلا نيلي نأ غلبي الو فيثكلا عمجيو

 زوولاو .جاجدلا موحش .موحشلا لثم يه أم (155)1ه101108) ليلحت اهل يتلا تانّئلملاو

 موحشو اهل ديج رامحلا محشو سويتلا موحشو اهخاخمو ةصاخ ليايألاو ناريثلاو ليجاجعلاو

 حراوجلا محشو عابضلاو بلاعثلا نم اهارجم يرجي امو بدلاو رمنلاو بئذلاو دسألا نم عابسلا

 تئيه اذإ .ءىكطصملاو ةعيملاو انقلاو لقملاو قشألا لثم اهب طلخي نأ بجيو ءريطلا نم

 باعلو بدلاو دسألا محش ةروكذملا موحشلا لضفأو .نييلتلل تئيه اذإ كلت درفتو ليلحتلل

 . (1.33808) نييلتو (155ه1118102) ليلحت هيف ناتكلاو ةبلحلا .

 فئمجم حلملا نإف ةتبلأ حلم تانّيلملا نم اهلاثمأو موحشلا هذه يف نوكي ال نأ بجيو

 . ففجي نأ غلبي الو ءابيوذتو ًانييلت عمشلا يف سمشلا لعف اهلعف نوكي نأ بجي لب بلصم
 نهدو قيتعلا تيزلاو ىبلقصلا لقملا ًاضيأ ام (133:02) نييلت اهيف ىتلا تالّلحملا نمو

 اهدقأو اناكعو ادع ايلدا اهوريضأو.:«بظولا اقوزلاو ميلا اولا اننلإ و سوت يعدو ىتتغنلا
 نيتلاو نسوسلا نهدو ءانحلا نهدو ؛«ةروكذملا براقي اضيأ ىكطصملاو «(34هذوؤ5د:6©) ةبوطر

 نأ تانّيملا نمو .ةيافكلا قفو وه ام ًاعم نييلتلاو (©155ه10808) ليلحتلا نم هيف عورخلاو «يتسبلا

 . لمعتستو ةيلألا لاأا امهيلع ديجلا ءالغإلا دعب ّبصتو نايلغي لخلا ركعو رزبلا ركع ذخؤي

 اههنم كيكو يمطخلا لصأو رامحلا ءاثق ذخؤي نأ : كلذل ةديجلا (386ل1ك265) ةيودألا نمو

 فيقث لخب لولحم قشأب خطلي نأ بجيف نيل رهظ اذإو 0

 ّتليو عيمجلا قحسي ءلْقُمو قشأو انق ذخؤي وأ ءريشواجو انق وأ نييلتلا دواعي مث «ةريثك ًامايأ
 مهرملاك ذختيو «ناتكلاو ةبلحلا باعل نم ءيش عم نسوسلا نهدو نابلا نهدب

 .ةبلصلا ازال معارف يق عفا اذإ عفنلا ةديدشلا (80لنهنه65) ةيودألا نم ماّمَحلا خسوو

 انو رتل و يجطوتجلاا هلو لمعمل مامحلا سر دحر لال

 ريزانخلل ىتلا ةدمضألا : (2155ه]انانهد) ليلحتلا تقو ىف ةديجلا (21351615) ةدمضألا نمو

 عطقي هنإف «لخلا نم َدب الف ظلغلا ديدش مرولا ناك اذإو .نوانوقو سيراب داّمض وأ انركذ امم

 اهل اهيلتتتو ةذاملا نع لفت زغأ وكف ءايبصع ناك نإ ًاصوصخو (0:عهه) وضعلا ةوق نهويو

 ةيودألا يف هلاخدإو لخلا لامعتسا نوكي نأ بجي نكلو «جراخ نم رثؤملا ببسلا ىلإ

 نييلتلل تارتف لاخدإ عمو نييلتلا يف ةغلابملا عقت نيحو ءهلوأ نود رمألا رخآ يف (844161565)

 يف نوكي ام لثم ءيمحل (0:عه5) وضع يف مرولا نوكي امدنع وه لخلا لامعتسا يف قفري
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 مث ءريشواجلا لثم ءالطب عبتي مث ءهب رخبُيو لخلاب عضوملا ىلطي دقو ,(ةماهعم) لاحطلا

 .نييلتلا ىلإ جردي مث .ةوق دازي مث «قيقرلل ليلقلاب أدبي ءقُش ألا

 نم قفوأ وهو هيف (700001:200 ضبق ال يذلا نيللا نهدلا مرولا ىلع لمعتسي نأ بجيو

 راتوألا يف تابالصلا نم ناك امو ء«بطرلا ثبشلا نم ذختملا ثبشلا نهد ًاصوصخو .ءاملا

 . تاعطقملاب جلاعيف بصعلاو

 ءاحرلا ةراجح ةامحملا ةراجحلا نم رّيختلا : كلذل ةديجلا (1:هداسعم) تاحجلاعملا نمو

 قرعلا رهظي ىتح ؛نيخدتلاو ريخبتلا يف غلابي نأ بجيو ءاثيشقراملا هنع رخبي ام لضفأو
 يف ًاضيأ قفري نأ بجيو ءعمنف «٠ .لخلاب ًافودم ًاقوحسم ائيشقراملاب يلط امبرو . . (؟/عووعل)

 .طارفإب 01606) بصعلا ةوق دسفت الئلو .فيثكلا بلصيو فيطللا قرفي الثل لخلا لامعتسا

 وضعلا رخخبف أدتبا اذإف «([.2:2808) نييلت اهيف تارتف هلامعتسال لعجاف «ءيدر ءادتبالا يف وهو

 . ملسأ يملا د هاتوا هيارعلا وإلا لح لاو كد ام وب

 .(هز>) لصافملا ةبالص يف 7 : لصف

 لطبي الو ةلوهسلاب (19181) لضفملا كيرحت عنمت ةبالص (1هذه لصافملا يف ضرعت دق
 ملغ ام جالعلاو ايمحل ناك امبرو ءام ٌردخ «ءم ًاييصع ناك امبرو ؛(156 56053008) سحلا

 نم ضرعي ام ًاريثكو ءرامسملا (81680) سأر لثم ءاضيب ةريدتسم ةدقع رامسملا نإ
 عباصأو لجرلا يف ثدحي هرثكأو دسجلا يف رثكي مث ءاهجالع بيقعو تاحارجلا دعبو جوجشلا

 مزليو : مكاو: كبلات عدمي وأ ءجرخيو هنع ّقشت نأ بجيف .يشملا عنميف ٠ .لفاسألا يفو لجرلا

 . اناطرتس نابك + .حلاعي مل اذإ .هنم ريثكو .جرخي نأ نكمي ال ثيح ناك نإ بْرْسألا

 ظ ناطرسلا يف : لصف
 نع وأ «ةيوارفص ةدام نع ةيقارتحالا ءادوسلا نم هدّلوت ءيوادوس مرو (©ةم ناطرسلا

 عجو عم هنأب سوريقس قرافيو ءيركعلا فرصلا نع سيل اهنع قرتحا ةيوارمص ةدام اهيف ةدام
 كلت يف ضرعي امل خافتناو ةداملا ةرثكل دايدزا ةعرسو ام (1158005) نابرضو هدحو (8218)
 ىلإ هيلاوح لسرت يتلا قورعلاب اضيأ هقرافيو :(0:828) وضعلا ىلإ اهلاصفنا دنع نايلغلا نم ةداملا
 لب ينومغلفلا يف امك ءارمح نوكت الو .(©022662) ناطرسلا لجرأك هيف وه يذلا (0:830) وضعلا

 .ءادتبا نوكي هثودح نم بلاغلا نأب هفلاخي دقو .ةرضخو ةدومكو داوس ىلإ

 ءاّسح هل نأب قحلا سوريقسلا قرافيو ءراحلا نم الاقتنا نوكي بلصلا ثودح بلاغو
 ءاسنلا يف وه كلذلو «ةلخلخملا (0:825) ءاضعألا يف ضرعي ام رثكأو ؛ةّنبلا هل ٌسح ال كلذو
 رهظ اذإ هنإف .لاحلا ّىفخ نوكي ضرعي ام لوأو ءًاضيأ ةيبصعلا (0:عد5) ءاضعألا يفو رثكأ
 . همالعأ رهظت مث ءرمألا رثكأ يف رهظي ام لوأ هرمأ لكشأ (©ةهه62) ناطرسلا

 ةرارح اهيف نوللا ةدمك ةريدتسم ةبلص ةريغص ةالقابك نوكي ءادتبالا يف رهظي ام لوأو
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 «نكاس (©ةنه) عجولا ليلق وه ام هنمو ء«عجولا ديدش وه ام (©032062) نأاطرسلا نمو ءام (18162)

 عرض ال تباث هنمو ءاهدحو ةضحملا ءارفصلا ةقارح يه ءادوس نم هنأل حّرقتلا ىلإ ذأتم هنمو

 ًاهافش هل لعجيو «ديدحلاب هجالع حّرقتلا ىلإ هدر امبرو «حّرقتملا ريغ ىلإ حّرقتملا لقتنا امبرو

 2 .بلصأو ظلغأ

 هس زدنا هيلعتلا ابإ شفا «نيرمأ دحأل ًاناطرس ىمسي مرولا اذه نوكي نأ هبشيو

 قورع جورخو .هنول عم رثكألا يف هترادتسا يف هتروصلا امإو «هديصي امب (0ن82©ع2) ناطرسلا

 .هنم هلوح لج رآلاك (7عوؤع])

 هجالع نم عفوتي نأ بسصحي يذلا (1 عدا ع7أ) جالعلا يف :لصف

 ىتح ظفحي نأو ديزي ال ىتح هيلع وه ام ىلع ظفحي نأ نكمأ امبرف أدتبا اذإ هنإ .

 . الكف مكحتسملا امأو «:ئدتمملا ا حا ءحّرقتي ال ظ

 لات تعيس مولعلا ةركرم .يفخ (020087) ناطرس نطابلا يف ضرعي ام أريثك

 تلاط امبرف جلاعي ملو كرت نإو «كالهلا ىلإ ىدأ امبرف كّرح نإ هنإف «كّرحي ال نأ 00
 ةيداه ةدام دلويو بطريو دّربي امم تلعجو ةيذغألا تحلصأ اذإ ًاصوصخو ءام ةمالس عم ةدملا

 . كلذ وحنو تشربمينلا ضيبلا ةرفصو يضارضرلا كمسلاو ريعشلا ءام لثم «ةملاس

 لوقبلا نم ذختي امو «ىمصيو ضخمي امك رقبلا ضيخمف (81680 ةرارح كاه تناك اذإو .

 ؛ءيشب لطبي نأ نكمأ نإو .عطقلا ريغصلا (0ةمءء7) ناطرسلا لمتحا امبرو .عرقلا ىتح ةبطرلا

 .ديدشلا عطقلاب لطبي نأ نكمي امنإف

 (ا/ه5561) قورعلا عيمجل لاسلا مرولاب فيطملا نم اهعطقي ةفئاط ىلإ يّدعتملا لاصئتسالا

 ندبلا ةيقنتب مدقت دقو : ريثك (81000) مد كلذ دعب اهنم ليسي .ءيش اهنم رداغي ل

 ةيوقتو كس مكلاة ةديجلا ةيذغألاب هئاقن ىلع هظفحت مث دف الفا ةكدزلا ةداملا ن

 ظ 0 هديزي تاقوألا رثكأ يف عطقلا ل الا

 ناطرسلا ناك اذإ كلذو «ميظع رطخ ّيكلا يف ناك امبرو «ّيك ىلإ عطقلا دعب جيتحا امبرو

 ند عطق ابيبط نأ نيلوألا ضعب ىكح دقو «ةسيفنلاو ةسيئرلا (0:عه5) ءاضعألا سرقب (032667)

 نطرتشتلا قيرط ىف كلذ ناك هنأ نكميدق هنإ :لوقأ .رخآلا عطرشتف هلضصأ نم: اعطق انظرستم

 ظ "0 يري نيو: ةداحلالاقتا ليم لك ووكر نأ قكديرر د لاحت كال كفار

 هلاهسإ (2«عن»«) ريبدت يف : لصف
 يي ير يرام هاذا اهنبارإ ينسي

 + قيرخبلا جرايأ سانلا نم ييوقللو .نيبجنكسلا يف نوميتفألا خببط

 ناطرسلل ةيعضوملا (31عل1ءامغو) ةيودألا ركذ 2 : لصف

 ناطرسلا لاطبإ ::نضارغأ ةعبرأ اهب داريف ناطرسلل ةيعضوملا (346ل1ءصعو) وألا اغاَو

 . حرقتلا جالعو ء حّرقتلا نم عنملاو .ةدايزلا نم تح «؛ بعص وهو الصأ ( ده هعم)
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 (طنووهاان6هم) ليلحت هيف ام وحن اهيف ىَحْنُيَف : (62506, ناطرسلا لاطبإ اهب داري يتاوللاو
 نأو ءاهنم (0:ع358) وضعلا يف لوصحلل دعتسم وه امل عفدو «ةئيدرلا ةداملا نم نصح اهل

 (ههموعم) ناطرسلا ديزي (34«لزءمء5) ةيودالا نم يوقلا نإف «كيرحتلاو ةوقلا ةديدش نوكت ال

  ةديجلا (96«ةئءمعو) ةيودألا نوكت ام كلذلو .ةعاذللا اهيف بنتجي نأ بجي ًاضيأ كلذكو ءاّرش
 نهد لثم ناهدألا نم هب ([[2هد:5) طلخ دقو .لوسغملا ايتوتلاك ةلوسغملا ةيندعملا يه اهل

 .هعم يريخلا نهدو درولا

 ةيودآلاب (0:عد2) وضعلا ةيوقتو ءاذغلا حالصإو ةداملا مسحب هيلإ لصويف : ةدايزلا عنم امأو

 ءّنسملا رجحو احرلا رجح ةكاكح خوطل لثم ةيندعملا تاخوطللا لامعتساو «ةفورعملا ةعدارلا
 ىلع ةبربصم (060ز5ن5©) ةبوطر يف برسأ نم رهفو ةيالص نيب لحنت ةلالح نم ذختت خوطل لثمو

 ديج قرقدملا مرصحلاب ديمضتلا نإف اضيأو «ةربزكلا ءام لثمو «درولا نهد لثم يه ةيالصلا
 . عفان

 عذل اهيف نكي مل اذإ ,ةدايزلا عنمل ةروكذملا تاخوطللاف : حْرقتلا عنم اهنم داري يتاوللاو

 ةيالصو رهف نم ةروكذملا ةلالحلاب ([1ة:مها:5) طلخ اذإ اصوصخو , عفان اهعيمج (160 5اتم8)

 ؛ملاعلا يح ءامو قافنأ تيز وأ : يننفزرا نيطاوا . مرام نين احلا ينادك اود :ة ريفا

 . ديج بيكرت وهف برسألا جاذيفسا وأ ءانوطقرزب باعل وأ ,ءٌسخلا ةراصع عم جاذيفسالاو

 .ايميلقإ عم ًاصوصخو «ّيرطلا يرهنلا ناطرسلاب ديمضتلا ؛عفنلا غيلب وه اممو
 ءام يف ةسومغم ناتك ةقرخ ءاقلإ مادي نأ هل ديج وه امف :حّرقتلا (1مءداص0»6 جالع امأو

 تانيفمأو نايللاو عمقلا تل دح زوو: ةدؤام هيلع نشر تبيربداك اهلك" هيلع المعلا بنع
 .لوسغملا ربصلاو موتخملا نيطلاو ينمرألا نيطلا نمو ءمهرد نزو دحاو لك نم .صاصرلا
 ًامهرم سبايلا ىلعو ءًارورذ بطرلا ىلع لمعتستو قحستو هذه عمجت «نيمهرد دحاو لك نم
 .درولا نهدب (1<ةزلونأال) يطوريق عم (©ةصءععم) ناطرسلا دامر هنم عني دقو .درولا نهدب | لوعو

 ءامن لوسخملا ايتوتلا وأ ايتوتلا (04601كم©5) ءاود هنم عفني دقو ءايميلقإ هلثم هب طلخي نأ هدوجأو

 .انوطقرزب باعل وأ . ةلجرلا

 لضعلا تاخفنو ةّيحيرلا ماروألا يف : لصف
 يرجيو .حّيهتلا هبشيف «سلس (13مهان:) راخب نع نوكي ام ةيحيرلا ماروألا نم نإ

 توص اميرو «قيربو ةعفادم هلو ةخفن ىمسيو يحير (72م0ا:5) راخب نع نوكي ام هنمو .هارجم

 ةييكغالا نيف بامو عءاعمألاو ةدعملاك هيلإ عمتجي ءاضف فداص اذإ ًاصوصخو .ديلاب هبرض (7016©)

 فيلر اه كلذكو «(1/15ء16) لضعلا نيبو لضعلاب ةفيطملا وأ . ماظعلا وبنو ماظعلاب ةفيطملا

 اهيف دلوت وأ ءاهلخدو ةلصتملا (0:عوم) ءاضعألا قّرم لب ةيضفألا لذحتت مل امبرو ةناتوألاب

 قيضو هب طيخي ام ةفاثكلو هظلغو هتفاثكل سبتحيو ىقبي (8004:) حيرلاو ءاهقّرمت ىلإ جوحأف

 ا اهم اهو ةبكرلاك هنم (01838) وضع ىلع نأ ناستالا مهوت اميرو ءهماسم (71322018/2655)

 . طقف (؟711205) حير جرخيف هطبيف . طبلا



 روثبلاو ماروألا يف عبشم مالك : ثلاثلا نفلا /عبارلا باتكلا 13م5

 جالعلا يف : لصف

 يف جاتحيف ةخفنلا امأو ءجئيهتلا (11ج انت ع24) جالع سنج نم هجالاعف جيهتلا هبشي ام امأ

 ثكم عضوملا ىلع هل نوكي نأ نكميو «هيف ام للذحيو «(5815) دلجلا لخلخي ام ىلإ اهجالع

 امبرو «غلابلا صرغلا نم هئازجأ ةفاطلل نكمتيل ةفاطللا ةياغ يف نوكي نأ نم ّدب الو «ةليوط ةدم

 . ةخفنلا شفتل طرش ريغ نم (©ممأ8 ع135565) مجاحم عضو نإ جيتحا

 يامل يل ة خبط ءازجألا فيطل تيز لثم ةراح ناهدأ :ةيعضوملا اهتيودأ نمو

 . كلذ هبشي امو هاوخنانلاو نوسينألاو سفركلا رزبك ةفطلملا روزبلاو نوّمكلاو

 نأ «ةيلضعلاو ةيرتولا (0:عده) ءاضعالا نا ملاذا اهرصخيب : ةللحملا مهارملا نمو

 لصحيي ام ردق ىلع ةأفطم ةرون هيلع ٌبصتو ءريجنطلا ىف ذ ءاملا عم لعجيف مامحلا خسو ذخؤي

 ذخوي ًاضيآو: 6 لادتعم ةيجت هوما ةرونلاو نسختلا نم: لمعي كقو' د هب خطليو نيطلا ماوقك ماوق اهنم

 هنم ذختيو «ُثبشلا نهدو عمشلا نم ذختم (16ةالان4) يطوريق ىلع ٌرذيو قحسيو «سبايلا افوزلا

 ظ . خوطلل مهرم
 ةيودألا بتجي نأ بجيف ءاهل ضرعي ٌضرل (8656/65) لضعلا يف ةخفنلا نم ضرعي يذلاو

 جارع اذإ لب ءٌزئمشتو اهنم (0+عد5) ءاضعألا شحوتست الثل .فيرحلاو اد ةراحلا (34601152685)

 ابورضم جتخبيملا لثمب كجالع لثم كلذو ء«عجولل ةنكسملا نم ءيش اهب طلخيلف تاللحملاب

 فوص هيف ًاسومغم درولا نهدف ام (1168) ةرارح تناك نإو 0 ا

 الو (51621) ةرارحلا ىلإ ًارتفم كلذ عيمج لمعتسيو «بطرلا ينعأ ءافوزلا هيف ًالولحم وأ ءافوزلا
 لمعتسيلف «(©ةن») عجو ءادتبالا نم كانه ناك نإف «هلثمب راض (©019) دربلا نإف ءدربي نأ كرتي

 نهد ةوق عم درولاو جسفنبلا نهدك ؛ءادتبالا يف ام عنم عم عجولل نيكست اهيف يتلا ناهدألا اهيلع

 ليلحتلا ىلع ىلع ةوق ةدايز هيف ام (54ءلنءن565) ةيودألا يف لعج .«ةخفنلا ضعب دجو اذإف «؛ثبشلا

 . روكذملا مهرملا لثم ةلّلحملا نق .دامرلا ءام مث « «لخلاو نورطنلا لثم (155ه]نأفهه)

 ينيدملا ٠7( ءووع]) قرعلا يف 7 : لصف

 مث ء خفتنتف .ةرثب ندبلا نم (0:عهص) 00 نأ وه ينيدملا قرعلا

 تناك امبرو «لوطيو لوطي لازي الو ءداوسلا ىلإ رمح أ ءيش اهنم جرخي مث «بّقثتت مث «طقنتت

 هنأ مهضعب ّنظ ىتح دود ةقيقحلاب هنأكو هانا يجلا ةكرعسل ابك اطر دلخلا تحت ردة سل

 يف ضرعي ام رثكأو ,ظلغو دسف 01626 بصعلا فيل نم ةبعش هنأ مهضعب ّنظو دّلوتي ناويح

 ةئاذإر «نيبحلا نا قابيل ىف رككرو هلق ينجلا نكاسو قيذملا ىلع تار كقو « نقال
 . عطقني مل نإو ةدم عجوي لب «ملألاو بطخلا هيف مظع «عطقناف

 لوقيو .ةتبلأ هري مل هنأل «ًادمتعم ًاحضاو ًائيش هرمأ نم لّصَحُي مل هنإ «سونيلاج» لاق دقو
 سبي نم دادتشا عم دتحي قرتحم (©طلءوسص) مغلب وأ ءيوادوس ءيدر راح (81000) مد هببس نأ

 . اهيف ةيصاخب لوقبلاو هايملا ضعب هتدلو امبرو ء(1ء«سمء) جازم

 يف كلذ اهنع :ع ةدلوتملا ةداملا تناك املكو «سباي فاج وه ام ةيذغألا نم هدّلوي ام رثكأو



 ام روثبلاو ماروألا يف عبشم مالك :ثلاثلا نفلا /عبارلا باتكلا

 نيعبرأ وحن عضاوم يف دحاو (8001) ندب يف ثدح امبرو «ّدشَأ (مهنم) عجولا ناك ءَدَحَأ ندبلا
 ةلمعتسملاو «ةبطرلا (8097) نادبألا يف َلَقَثو ؛جالعلاب هنم صلختي هنأ عم نيسمخو هنم

 كلذلو «ةنيدملا يف دّلوتي ام رثكأو ءردقب بارشلل ةلمعتسملاو «ةبطرملا ةيذغألاو تامامحتسالل
 .رخأ دالب يفو رصم دالبب ًاضيأ رثكي دقو ءاهريغو ناتسزوخ دالب يف ًاضيأ دلوتي دقو اهيلإ بسني

 جالعلا يف :لصف
 كلذو «هبيس ةداضمبف «٠ ءاهنم دلوتي يتلا ةيذغألاو اهيف دلوتي يتلا دالبلا يف هتم زارتحالا امأ

 .عضوملا بسحب نفاصلا نم وأ «(8ةقئانأ) قيلسابلا نم ادصف ءيدرلا (81000) مدلا غارفتساب
 .ةصاخ ياقوقلا بح برشو نوميتفألا خيبطو «نيجليلهلا برش لثمب (81009) مدلا ةيقنتو
 تامامحتسالاو «ةبطرملا ةيذغألاب ندبلا بيطرتو .«جّرتهاشلاو انسلاب ذختملا لفيرطألا لامعتساو
 ديربت لمعتسي نأ باوصلاف ؛هروهظ لوأ هرثأ رهظ اذإ امأف مولعملا بطرملا ريبدتلا رئاسو
 روفاكلاو نيلدنصلا عم ةفورعملا ةدرابلا تاراصعلاك «ةبطرملا ةدّربملا ةدمضألاب (0:عد5) وضعلا

 . عضوملا ىلع (1.هعءطعو) قلعلا لاسرإب اضيأ رهظتسيو «ندبلا ةيقنت دعب

 نبللاو انوطقرزبلاو ّرملا وأ .روفاكو لدنصو ربص نم (ءالط) ة ةديجلا ةيلطألا نمو

 برشي نأ هيف بطخلا ففخو هفرصو هعنم امبرف .طفنتي ذخأ نكلو عجري مل نإف ٠ «بيلحلا

 يفو ءمهرد فصن أموي هنم برشي وأ ءربص نم مهرد نزو موي لك ةثالث ًامايأ ءالولا ىلع هبحاص

 هتهّوف ىلع ىلطي وأ ءربصلا هيلع ىلطتو مايأ ةثالث افصنو امهرد ثلاثلا يفو ءًامهرد يناثلا

 . ةجزللا بطرلا ربصلا (84015ؤ156) ةبوطر

 هب ّدشي ام هل أيهي نأ باوصلاف ءجرخو كلذ نم لابي مل نإف جرخي ام ءادتبا يف كلذكو
 :هيلع فلت ةصاصر هنسحأو .عاطقنا ريغ نم هرخآ ىلإ جرخي ىتح ًاليلق اليلق قفرلاب هيلع فليو

 مادي نأب هجورخ ليهست يف دهتجيو عطقني الو قفرلاب بذجنيف هبذج يف اهلقث ىلع رصتقيو
 ةدراب «ةنّيلملا ناهدألاو ةدّربملا تاباعللاو راحلا ءاملاب لوطنلاب هتلخلخو (0:832) وضعلا فيخست

 .هجورخ لهسيل ءاهارجم يرجي امو .(11620) ةرارحلا ةفيطلو

 :نابلا لب «قبنزلا لب «يريخلا نهدب خيطلتلا لثم ىلإ جيتحا لب كلذب لهسي مل امبرو
 نكي ملو .هتيلكب هجرخي هنع طبلا نأ بجوي سدحلا ناك نإو «تفزلا مهرم هيلع لمعتسي نأو

 هنفعف نكمي ال هنع طبلاو لّهسي ال 0 ا , عنام
 . جرخيو ؛«هتيلكب نفعي هنإف نمسلاب

 نمدأ اذإو «ةلكآلا ىلإ تدأ امبر اهنإف «.0464:هنه69) ةيودألا نم ةداحلا لامعتساو كايإو
 فطللاب هجرخم نم دمو «قفرملاب فلخ نم كلد وأ ؛ًاليلق اليلق حلملاب كلدلا هرخاوأ ىلع
 ميدو .عفدو .كانه ليملا هتحت لخدأو ناد ايها نشد اضوصخ .هتيلكب جرخ قفرلاو

 عطقنا نإف 0 ا ا ؛قفرلاب اليلق اليلق حلملاب جرخي وهو ءحَسملا

 عضوملا جلاعيو قفرلاب جرخي مث .ىرخأ ةرك راصي نأ ىلإ هنع طبلا نم دب نكي مل ءنمكو
 . تاحارجلا تاجالعب
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 ةثلاثلا ةلاقملا
 ماذجلا يف

 هسسو (1:15105ل) ماذجلا ةيهام يش :لصف

 يف ءادوسلا ةرملا (155)1:م380ه) راشتنا نم ثدحي «ةئيدر ((0856) ةلع (آ1م:05إل) ماذجلا

 هرخآ يف دسفأ اميرو ءاهلكشو اهتئيهو (0:عده) ءاضعألا ([ةصمعم) جازم دسميف .هلك ندبلا

 هلك ندبلل ماع ناطرسك وهو هل نع اطوقس طقستو (0:عهص) ءاضعألا لكأتت ىتح اهلاصتا

 عفدنت دق ءادوسلاو . أدج اليوط انامز هبحاصب ىقيي ام هنم نوكي دقو «حّرقتي مل امبرو حّرقت اميرف

 تناك نإو ءاهلاوحأ بسحب اناطزيسوأ انوويقن وأ ةبالص ثدحتف ءدحاو (0:عوم) وضع 4

 شربلا نم فرعي ام تثدحأ (5انه) دلجلا نم حطسلا ىلإ تعفدنا نإو «ةلكأ تثدحأ ةيلاغ ةقيق

 .هوحنو ءابوقلاو ذوسألا 5

 نفعي ملو '' 'وكترا نإو «ةيوادوسلا ىّمحلا ثدحأ نفع نإف ٠ .هلك ندبلا يف رشتني دقو

 اذ لئاملا ([110ع) دبكلا (1ءصمعء#) جازم ءوس مدقألا يلعافلا هبيسو («(11501505إل) ماذجلا ثدخحأ

 ندبلا (1عمصمء) جازم ءوس 00 ءادوس (81000) مدلا قرحيف «(1/2655]10) ةسوبيو (11680) ةرارح ىلإ

 ةيوادوسلا ةيذغألا وه ىداملا هبيبسو ءادرب امهببسب (81000) مدلا فثكي ثيحب نانوكي وأ ؛هلك

 .فيطللا تلذحف (51680 ةرارحلا اهيف تلمعو مختلا اهيف تمكارت اذإ «ًاضيأ ةيمغلبلا ةيذغألاو

 ةنيعملا هبابسأو هنيعب ىنعملا اذهل ؛ ؛عبشلا ىلع ىلع تالكألاو تاءالتمالاو «ءادوس فيثكلا تلعجو

 ناك اذإ انه ويضتعو ءظلغيو (81000) مدلا دربيو «يزيرغلا راحلا قنتخيف «(©7015) ماسملا دادسنا

 طلخلا نم (81000) مدلا ةيقنت ةيقنت ىلع ردقي الو بذجي ال انسب اًيددس (8ماوءد) لاحطلا

 ةدعقملا (؟6556ا) قورع يف كلذ عفد نع نع فعضت ءاشحألا يف ةعفادلا ةوقلا تناك وأ «يوادوسلا

 وأ ةةاةصقت يف ءاوهلا داسف هلك كلذ نيعي دقو ةذسنم (20:عو) ماسملا تناكو «1(2]غ6زتو) محرلاو

 يف قلخ اهنم يتلا ةفطنلا جازمبو ثراإلاب عقت دقو ةيدعم (0256) ةلعلا نإف . نيموذجملا ةرواجمل

 لاح يف قولعلا نوكي نأ قفتي نأ لثم اهل لاحب ([0عانو) محرلا يف دافتسم وأ ءاهل جازمل هسفن

 ديدقلاو كمسلا سنج نم هنوكو «ءاذغلا ةءادر عم ءاوهلا (51620) ةرارح تعمتجا اذإف . ضيحلا

 رثكي امك (آ1م:هوز) ماذجلا عقي نأ يرحلاب ناك «سدعلاو ريمحلا موحلو ةظيلغلا موحللاو

 .ةيردتكسإلاب

 نم ظلغت ةلاحم ال اهنأل ءاهريثك دلوت ىلع اهليلق ناعأ (81004) هدلا تطلاخ اذإ ءادوسلاو .

 هفقجت ناك هتيوطر ضعب ظلغ اذإو .دمجملا اهدربب يناثلاو .ظيلغلا اهرهوجب امهدحأ : نيهجو

 ءيش مهدصف يف جرخي نأ نيموذجملا يف (81009) مدلا ظلغ نم .غلبي 3-3 : لهسأ ندبلا ةرارحب

 . لمرلاك

 «دسألا يرتعت ام اريك اهنأل كلذب تيمس امنإ ليق .دسألا ءاد نسل (كددسع#) ةلعلا هذهو ٠

 . مكارتو عمتجا مرا 01



 ل روثبلاو ماروألا يف عبشم مالك : ثلاثلا نفلا /عبارلا باتكلا

 نم سرتفت اهنأل ليقو ءدسألا (©طزلونوانو) ةنحس ىف هلعجتو اهبحاص هجو مهجت اهنأل ليقو

 ام يوقلاو 2« (1ءونصع() جالعلا رسع (0083105©) ةلعلا هذه نم فيعضلاو ةدسالا سارتفا ةدحات

 رثكأو .جيهأ ءارفصلا ءادوس نم نئاكلاو .ىصعأ م خسارلاو .لبقأ ئدتبملاو ؛هجالع نم نمؤي

 . جالعلل لبقأ هنكل احرق و اقارحإ دنشأو ًاضارعأ بعصأو ءىذأ

 ءادوسلا نع نئاكلاو ءحّرمي الو نكسأو ملسأ (81000) مدلا (620119) لقت نع نئاكلاو

 ضرملا اذهو ء(1ءة2654) جالعلل ال بق أطبأ هنكل هضارعأ يف يوارفصلا هبشي ةقرتحملا

 ةقفاوملا ةيفيكلل ةيفيكلا ةداضمب (©:عوه) ءاضعألا (1ةصمع) جا زم دسفي لازي ال (101563565)

 .«لتقي كانهو .ةسيئرلا (0:83) ءاضعألا ىلإ غلبي ىتح ةيوطرلاو (11630 ةرارحلا ينعأ «ةايحلل

 ريغتيو اهنع (1131) رعشلا رثتني كانهو «ةنيللا ءاضعألاو (8:(ءعصتنان65) فارطألا نم الوأ :6دتمسو

 يف هدّلوت لوأ ناك نإو هنإف لك ندبلا يف أريسي ًاريسي ٌبدي مث «حّرقت ىلإ تدأت امبرو ءاهنول
 . فعضأ اهنأل ء(8:(ئءعصناتع5) فارطألا يف ةريثأت لوأ نإف ءءاشحألا

 «ةسيئرلا ءاضعألاو ءاشحألا ىلع ةرهاظلا هتلئاغ سكعنت نأ لبق هبحاص تام امبر هنأ ىلع

 (آ. 1 م205إ/) ماذج وهو (0ةه250ع27 ناطرسلا ناك املو .هجازم ءوسبو ماذجلاب كلذ هتوص نوكيو

 (تهم«عم) ناطرس وه يذلا (آنم:ه39) ماذجلا يف لوقت امف .هل ءرب ال امم دحاو (0:838) وضع

 هلك ندبلا يف شاف (01563565) ضرملا نأ وهو ادحاو ًائيش (11م:هو9) ماذجلا يف نأ الإ «ندبلا

 «ةجذاسلا (0:عدص) ءاضعألا ىلع لمحت ملو «ضرملاب تلغتشا ةيوقلا تاجاللعلا تلمعتسا اذإف

 . (0همعع») ناطرسلا يف كلذك نسيلو

 تامالعلا يف : لصف

 نيعلا ىف رهظتو .ءداوس ىلإ (82351م6185) ةرمح ّرمحي نوللا أدتبا (آ.1ط5080) ماذجلا أدتبا اذإ

 تت قيضعلا ىفو «(013:2025655) قيض سفنلا ىف رهظيو ؛(85:م6125) ةرمح ىلإ ةدومك (18©)

 فنألا 50 (ةمعع2ء) نساطيعلا رثكيو ءايتيصتر (آرانهع) ةئرلا يذأت ببسب ةحب 017 هذ

 ءةلقلا 8 و ةقرلا يف (1115) رعشلا ذخأيو امشخو (8مطهاانك) ةذس تراص امبرو ءةنغ (0105©)

 قرعلا ًاصوصخو «ندبلا ةحئار نوكتو ءهجولا يحاونو رودصلا يف (7ه5:0) قرعلا رهظيو
  مونلا يف ذ رثكتو ءدقحو هيت نم ةيوادوس قالخأ رهظتو «نتنلا ىلإ .سفنلا ةحئارو «(1765561)

 رعشلا يف راثتنالا رهظي مث .ًاميظع ًالقث هندب ىلع نأك مونلا يف ل سحيو «ةريثك ةيوادوس مالحأ

 علقنا امبرو «هيحاونو هجولا ىلع (51ة13 رعشلا نم ناك اميف ًاصوصخ .هيف ''”طّرمتلاو (ةةهذ5)
 ذخأيو دوسي نوللاو مهجي هجولاو جمست ةروصلا ذخأتو ءرافظألا قّقشتتو (ةةهن) رعشلا عضوم

 ريصي ىتح سفنلا (7213:207:2655) قيض دادزيو «نفعيو (]هذ»0) لصافملا يف دمجي (81004) مدلا

 «(آنمو) ناتفشلا ظلغتو .ةحخبلا يف ةياغ (7010) توصلا ريصيو ءميظع رهبو ديدش :ريسع ىلإ

 «سروطاس ةينانويلاب ىمسي يذلا ناويحلاب ةهيبش ةيددغ دئاوز ندبلا ىلع رهظتو .نوللا ذوسيو

 .هرعش طقاست نم يأ طرمأ وهف :طّرمتلا )١(



 روثبلاو ماروألا يف عبشم مالك : ثلاثلا نفلا /عبارلا باتكلا > ل

 طقسي مث «01050) فنألا فورضغ لكأتيو نكاس ريغ ًاماذج ناك اذإ «حّرقتلا يف ندبلا ذخأي مث

 ءافخ ىلإ (70ه1066) توصلا دوعيو ؛«نتنم ديدص ليسيو «(8:عمنانعو) فارطألاو (0105©) 6

 ةلقو ةوقلا فعضل فيعض موذجملا ضبنو . ادخ نوللا ةوسو «(ةنت) رعش يقب دق نوكي الو

 ذإ رتاوت نم دب الو ككل هربلا يعصب عرس وب ءيطبو دراب (101563565) ضرملا ذإ ةجاحلا

 . مظع الو ةعرس ال

 تققحت اذإو «ضرملا ظلغي نأ لبق ةيقنتلاو (172ءان38080) غارفتسالا ىلإ هيف ردابت نأ بخ

 كلذ ققحتي مل نإف نيديلا نم ولو ءأغيلب ًادصف دصفتو ردابت نأ بجيف «ًادساف ًاريثك ًامد كانه نأ

 رمؤي دق هنكلو .هعفني امم رثكأ ادج هّرضي امبير رابكلا (6556) قورعلا نم دصفلا نإف ءدصفت الف

 ف ًادزاب امد نأ ملعاو ءرابكلا دصف هيلع فيخ نإ راغصلا (76556) قورعلا قيرافت نم هدصفب

 كلذو ءءاشحألاب ارو لقأو (آمءءطعو) قلعلاو (2انممن»ع) ةماجحلا نم غلبأ كلذ نوكيف ءرهاظلا

 . (8005©) فنألاو ةهبجلا (؟6556) قرع لثم

 اممو «(0ةان5ع) ةلعلا هذه (1ءءدنصعم#) جالع يف هيلإ جاتحم دصملاف رثكألا يف امأو

 دادتشا دنع جادولا دصف ىلإ حجيتحا امبرو «هرسعو هسفن (713:2082655) قيض كلذ ىلإ يعدتسي

 جرايأ لثمب غرفتسي مث ءاعوبسأ حاري نأ بجيف دصف نإف ٠ «قنخلا فوخو (0/هزءو) توصلا ةحب

 نوميتفألا نم ةذختم بوبحو تاخوبطمب غرفتسيو «لظنحلا محش : جرايأو ايذاغول

 رججحلاو دروزاللاو دوسألا قيرخلاو يلباكلاو دوسألا جليلهلاو جيافسبلاو سودوخوطسألاو

 هلانع ناك اذإ اهوضخو: : اضيأ اينومقَسلاو لظنحلا محش اهب طلخي نأ ّرضي الو .ينمرألا

 ءارقيف جرايأ ايشناو ءمهل ديج سوطيردايتلاو «رامحلا ءاثقو ربص اهيلإ فاضيو ء«ءارفص

 نم ةمش مش اذإ اميس ال ,نيموذجملا تالّهسم هدّيج نم ءاينومقسلاب يّوق اذإ ًاصوصخو

 ةيوقت خوبطملا يف ىقلُي الو فمخي نأ بجي فيصلا يفو .ينمرألا رجحلا هعم لعج وأ قبرخلا

 .ربديو ريثي ال ىتح

 «مهارد ةسمخ هاوخنات .مهارد ةرشع دحاو لك نم دوسأ جليلهإو رفصأ جليلهإ ذخؤي

 ىلع ريصي ىتح ءام قيرابأ ةثالثب خبطي نم فصن مجعلا عوزنم بيبز «مهرد فصن ٍبّيط تيتلح
 هدسج خّرميو ىقسيو «مهارد ةسمخ نزو لسعلا نم هيف طلخُيو ىًفصُيو رصعُيو «ثلثلا

 لامشلاو نيميلا ىلع بلقتيو «ةوطخ نيعبس وطخي وأ يلغي ىتح سمشلا يف سلجيو «نمسلاب
 انفصو ام ىلع (846هنءم05) ءاودلا اذه ىقسي .لسعلاب زبخلا لكأيو «(4ط4همجعم) نطبلاو رهظلاو

 مل نيذلا ءالؤه (1:ءونصعه1) جالع يف يفكي سيلو .موي لك يف هخبط ددجيو , مايأ ةعبس

 لك يف وأ نيترم رهشلا يف يف اوغرفتسي نأ حيتحا امبر لب ءدحاو (87ةءانتق(0ه) غارفتسا اومكحتسي

 . ةلدتعم ةيودأب كلذو «ةدهاشملا بجوم بسحب ةرم رهش



 ١9١ روثبلاو ماروألا يف عبشم مالك :ثلاثلا نفلا /عبارلا باتكلا

 نم ةصقانلا تابرشلا نم كلذ لّهسي امب ءنيسلجمو ًاسلجم قفرلاب موي لك لهسي دقو
 . ءالو اهو نيعبرأ ةروكذملا (84لنهنه5) ةيودألا

 ًافيرخ ةّرمو «ًاعيبر ةرم ماعلا يف يفكيف «نزولا ريثكلاو هوحنو قبرخلا لثم ًأدج ةيوقلا امأ
 ضارمأ باب يف ةروكذملا رغارغلا لثمب ةيقنتلاب مهتغمدأ ىلع لبقي نأ بجيو .«كلذ نم رثكأ وأ
 .ةفورعملا تاطوعسلابو (11630) سأ رلا (101563568)

 : (5811) طوعس ةخسن

 .ءاوبزوج «مهرد دحاو لك نم جنربلا فوجو جرطيشو ناريمامو لفلف راد ذدخؤي

 .لخ نهد .لطاوق ثالث « تشكنجنفلا ةراصع «مهرد فصن دحاو لك نم .«عيشمارطكشم

 نع اوعنمي نأ بجيو «ةبطرملا (58تا8) تاطوعسلا كلذ نم رثكأ اذإ عبتي مث ءاعِسَو ام هيرخنم
 نم اولقتني نأو .مغلاو بعتلا مهيلع مّرحيو .ةيزيرغلا (111[13/1015) ةبوطرلا للحيو فمجي ام لك

 كلذو «بنعلا ريصع لثمب زوللا نهد لثم ناهدألا ةيقنتلا دعب اوقسي نأو «هداضي ءاوه ىلإ ءاوه
 عفر اوفلكيو .ءاعمألا نم لوضفلا عافدنا دعب ةادغ لك اوضاري نأ تجييو ارارم اوغرفتسا اذإ
 نونهدي كلذ دعبو ءاوُمشن اوقرع اذإف اوكلدي مث ءاوعراصيو اوبثوتيو يلاعلا (7010) توصلا
 لوألا يف نوجاتحي مهنإف «لوألا يف ةيّوقم رمألا رثكأ يف ةبطرم دربلاو ّرحلا يف ةلدتعم ناهدأب

 . لخب اضيأ صفعلاو جليلهلاك تايوقم ىلإ

 .اوخّرمتي مث ءاوّمحتسي نأ دوجألاو ءاوُنيُف نايثغ مهب جاه اذإو . سبيلا

 رادو مركلا حاّمف نهدو ء.ىكطصملاو سآلا نهد لثم نم مهتاخورمف اومحتسا اذإو
 ءةعاس فصن مهنم جلاعملا حاري مث « (8:«هسصنانعق) فارطألا ىلع طسقلا نهدو «ناعشيش

 . نيتسفألا نم ًائيش ىقسي مث «ةشيرلاب (7040 ءيقلا ىلع ضرعيو

 تيربكلاو نورطنلا اهيف عقي يتلا ةلذحملا تافطلملاب ماّمحلا يف مهخيرمت ىلإ جيتحا امبرو
 جزيويملاو احرقرقاعلاو لفلف رادو لفلفلاو رتعصلاو لدرخلا لب « نيراجنلا ءارغو راغلا بحو

 مهلوضف ليلحتل اومحتسي نأ مهفلكت نيح كلذو نويبرفلا لثم ىلإ جيتحا امبر ءلب

 .ناغراتفقلاو اثيلشلاو قايرتلاب نوخرمي دقو مهجالع يف ديج نوناق مهقيرعت نإف «مهقيرعتلو

 ام ماّمحلا يف مهتالوسغ ريخو «ةراحلا سمشلا يف كلذ لثمب مهخيرمت ىلإ جيتحا امبرو

 ةعبرألا قايرتو .يعافألا موحلب ذختملا يقورافلا قايرتلا مهتيودأ لضاف نمف اهنوقسي
 اهدحو ًاضيأ يعافألا صارقأ نم اوقسي نأو ءًاضيأ هذهب نوطعسي دقو ءاتيربك ديبدو ناغراتفقلاو
 انقيأ لصنعلا صارقأو «ءالط وأ ظيلغ بارش نم ةيقوأ يف ًالاقثم ًالاقثم

 نأ ىغبني الو مهل (046لتهنصعو) ةيودألا لجأ نم اهمحل ةؤوق هيف امو ىعافألا محل نأ ملعاو



 روثبلاو ماروألا يف عبشم مالك : ثلاثلا نفلا /عبارلا باتكلا ل

 ةلئاغ اهنم ريثكللو «ةعفنملا ةليلق رثكألا يف اهنإف ةيطش الو ةيفير الو ةّيخبس ىعفألا نوكت
 ءةدحأو ةعفد اهباتذأو اهسؤؤر عطقتو ضيبلا امّيس ال ةيلبجلا راتخت لب ءهب فالتإلاو شيطعتلا
 اليوط انامزو اريثك ابارطضا ةبرطضم ةيح تيقبو اهنع (810040) مدلا (108158) ناليس رثك نإف

 .حبذلا دعب بارطضالاو (81009) مدلا (10»ةم8) ناليس ريثكلا اهنم قفاوملاو .تكرت الإو كلذف

 عركت وأ ىعفألا اهيف تومت يتلا رمخلاو «هتقرم نمو هنم لكؤيو كل ركذن امك خبطيو فظنيو
 وأ حيرتسيف موذجملا كلذ توميل يقاسلا نم لتقلل ًادصق وأ ءاقافتا موق اهبرشب يفوع دقف

 .ايؤرو ملحل ةعاط كلذ لعف وأ هنم حارتسي

 نيفرطلا ةعوطقملا يعافألا ذخؤت نأف يعافألا ةجابروش امأو ءاضيأ عفان ىعفألا حلمو

 ىتح ريثك ءامب خبطت «ليلقلا حلملاو صّمحلاو ثبشلاو ثاّركلاب قلست مث ءءاشحألا نع ةاّقنملا

 اهقرم ىّسحتيو اهمحل لكؤي نأب لمعتسيو ءاهمحل ىقنيو اهنع ٍذئنيح اهماظع ذخؤتو «ىّرهتت
 33 رملا يطا تحس ءانحللا ةنارق نه نشا اهنيم رط انهو 6 يمض تحت وما كرولا ىلع

 لقعلا لاوز ةيفاعلا مدقت امبرو «ةعفد رهظ مث «هعفن ءادتبالا يف رهظي مل امبر ريبدتلا اذهو

 نأ هلامعتسا نع هيف فكي نأ بجي يذلا تقولا ىلإ لوصولاو هيف هتدئاف روهظ ةمالعو «ًامايأ
 اذإف «ىفاعي مث خلسني مث .هلقع طلتخا امبر مث « خفتنيف (191016ه66) خافتنالا يف موذجملا ذحأب

 . ىرخأ ةرك ريبدتلا هيلع رركيلف خفتني ملو ردسي مل

 120001 8 «خلاسلا دوسألا حبذي نأ كلذل اوفصو اممو

 بارشب مهرد نزو موي لك «مايأ ةثالث هنم (انم:هو:) ماذجلا هيلع طرفأ نم ىقسيو فمجيو

 اوال د لامر ايوا قي ياااإ ير اال ىلات حالا رز هيايحملا رفا ء لسعلا

 . (854ع01ك1معو)

 : هتححسنو

 ءاملا نمو «قاوأ نامث فيقثلا لخلا نم هيلع ٌبصيو ردق يف لعجيو خلاسلا دوسألا ذخؤي

 ىتح ةنيل ران ىلع خبطي «ناتيقوأ دحاو لك نم «فوللا لصأو بطرلا جرطيشلا نمو «ةيقوأ

 كلذ لعفي سأرلاو ةيحللا (06ة982) قلح دعب هب كّلدتيو «ةيحلا نع ءاملا ىّمصيو ؛ةيحلا ىّرهتت
 (56:0) دلجلا نع خالسنالا ةيوعفألا (06019565) ةيودألا لامعتسا نم مهل ضرعيو «مايأ ةثالث
 ةرارحلا ةلدتعملا تابطرملاب موذجملا خيرمت نأ ىلع ءحيحص (518) دلجو محل لادبإو ءدسافلا

 هيفو جسفنبلا نهد لثمب هطاعسإ كلذكو «سبيلا دتشا اذإ تاقوألا ضعب يف عفني امم (51630

 رادلاو طسقلا نهد لثمبو رويطلاو ناريثلاو عابسلا موحش لثمب ًاضيأو «يريخ نهد ليلق

 خّرمي ال ةيقنتلا لبقو ةيقنتلا دعب كلذو :(8عمنانه) فارطألا ظفحي نسوسلا نهدو «ناعشيش

 . ©5©:0) ماسملا دسيف ةتبلأ

 هب جلاعي ام قفوأ نم نبللاو ةخالسلا ءاودو يلجرزبلا مهل ةعفانلا تابورشملا نمو

 «تاغارفتسالا نيب ام تارتف يفو هتوص ةّحبو هرسعو هسفن (02655::0218) قيض دنع اصوصخو

 زدق هم ترتشي نأ انجي بجيو هل ءايشألا عفنأ نم نأضلا نبلو .بلحي ام لاح يف برشي نأ بجيو

 هيلع ديزي الف ءّدب الو ناك نإو ءًادج ًاعفان ناك ءنكمأ نإ هدحو هيلع رصتقا نإو « «مضهني ام



 ١ روثبلاو ماروألا يف عيشم مالك :ثلاثلا نفلا /عبارلا باتكلا

 .هركذنس امم كلذ هبشأ امو نالمحلا موحلب تاجابديفسألاو يقنلا زبخلا ريغ نكمأ نإ ًائيش

 اهب أيقتيل ةفيرحلا ءايشألا ىلع لبقيو «نبللا كرتي نأ ىلوألاف «حالصلا ىلإ سفنلا داع اذإو

 رّركي نأ بجيو روكدملا دحلا ىلإ نبللا دواع جاتحا نإ مث كذاب نصسر «كلذ ريغل ال

 . ارارم ةنسلا يف ريبدتلا اذه

 ل .يوق ءاودب مهلاهساب الو مهدصفب لفتشي نأ بجي الف نومكحتسملا امأو

 شفي ام جراخ نم لمعتسيو ءاعمألا ىلإ مهنم :م داوملا ةلامإب قفري لب لصفنت الو كّرحتت مهيف

 . للحيو
 هيو: ةةلغق نار طعلا ندر هانانعنوةقرأ غنا نم هوب ذأ هل ةحالابغنل ةيرسخألا مو

 مهل ذخؤي وأ .يشعلاو ةادغلاب ىقسيو عيمجلا طلخي «قاوأ ثالث ءينلا يربلا بنركلا ةراصع

 تيتلحلا ذخؤي وأ ,نمسو بارش قاوأ ثالث يف هنوقسيف ءطيرارق ةرشع نزو جاعلا ةدارب نم
 «قوعللاك مّوقملا لسعلا بارش عم طيرارق ةرشع ردق لصنعلا نم ذخؤي وأ ءةزوج ردق لسعلاب
 مهل ةديج جدوفلا ةراصعو «قوعللاك موقتي ام رادقم لسع يف مهارد ةسمخ نوّمكلا نم ذخؤي وأ

 لمعتسي امك ًانايحأ هنم اولمعتسي نأ بجي حيلملا كمسلاو «تس ىلإ سوياوق ثالث نم ًادج

 .ذختي اميف ريزابألا ليبس ىلع الإو ءيقلل الإ أدج ةفيرحلا اوبنتجيلو «(3460:هزمء5) ءاودلا

 ىلعو (11620) سأرلا زوردو خوفايلا لثم .مهئاضعأ ىلع أدج قّرفتملا يكلاب نوجلاعي دقو

 بجي مهضعب لاقو .نيلجرلاو نيديلا (70150) لصافمو افقلاو نيفدصلاو (1.ة/ه») ةرجنحلا لصأ
 ؛عوفابلا نم عفرأ (11620) سارلا مدقم يف ةيك (118:059) ماذجلا نم فوخلا لوأ يف اووكي نأ

 ىرخأو «(1620) سأرلا ةنمي يف ةدحاوو يامل قون ضاضنلا يعرب كل قم رتسأ ىوشاز

 ىلع ةدحاوو «نييرشقلا نيزردلا دنع نيتنثاو (511) ة ةرقنلا قوف هفلخ نم ةدحاوو .هترسي يف

 ([1ع20) نسأرلا ىلع يوك اذإو «ةقيقد ةفيفخ ةاوكمب تايكلا كلت نوكتو «(5ماهء5) لاحطلا

 ىلإ كلذ لوصو نم ظفحتي نأ دعب «ةريثك ًارارم ولو مظعلا رّشقتي ىتح مظعلا غلبي نأ بجيف
 .مهيديأ فّمخت مل اذإ كلذب اولتق امبر لاهجلا نإف .«هجازمل ةدسفم ةلمج ىلع (81310) غامدلا

 : مهل ةعفان ةبك رم (5“11601و) هي دودأ ةفص

 ءاود اهنمو 2(©هنو5©) ةلعلا هذه يف يعافألا محل ماقم موقي يذلا يشيبلاو يلجرزبلا اهنم

 هتافص نمو ءاهوبّرجو دنهلا اهتركذ ةريثك خسن هلف يلجرزبلا امأف «ةخالسلا (5©0615)
 ةسمخ «لفلف راد «مهارد ةرشع دحاو لك نم .يدنه جرطيشو دوسأ جليله ذخؤي نأ ةفورعملا

 لاقثم ةبرشلاو لسعب نجعيو ءرقبلا نمسب تليو قدي .فصنو نيمهرد «ضيبأ شيب «مهارد
 هنإف هتلئاغ فخت مل كسملا (8460151565) ءاود هلثم عم هنم ذخأ نإف «ندبلا ةيقنت دعب نيمهرد ىلإ
 .هرهز داب

 : ربكألا يلجرزب ىمسملا نوجعملا ةفص
 ءرفصألا ءاملاو «ءابوقلاو قهبلاو ءصربلاو (آن5:هو)) ماذجلا نم عفانلا نارادناوجلا وهو

 يشغلا نم عفان ظفحلل ديج وهو «نايسنلاب بهذيو لقعلا تبثيو «قيتعلا (105) برجلاو ةكحلاو

 . مهكولمل دنهلا ءاملع هذختا (646ل:كمعو) ءاودلا اذهو «(5المعمم«©)

 ١م "ج بطلا يف نوناقلا



 روثبلاو ماروألا يف عبشم مالك : ثلاثلا نفلا /عبارلا باتكلا 00د

 ظ ٠ 2" :هطالخأ

 اًوبزوج ءامهرد رشع ةعبرأ دحاو لك نم «يدنه جرطيشو جلمأو جليلبو جحليله ذخؤي

 سدنكو كشم رانو رصيق رانو هيوملفلفو لفلق رادو لفلفو وفو ومو «ردنكلا روشقو ءاؤبريخو

 ةعبرأ ديجلا قرزألا شيبلا نمو «ليقاثم ةينامث دحاو لك نم «يدنه جذاسو ليقشألا ةراصعو

 همفو هفنأ هقدي يذلا لست .ةدح ىلع شيبلا قحسيو لخنتو «(66ءلنءمعو) ةيودألا ٌقدت « ليفاثم

 ينيازخلا دينافلا نم ذخؤيو «(04601ءكه6و) ودا ةقحس لا انو رقبلا نمسب كلذ لبق امهنهديو

 هيلا نه يحملو ديدح ردق يف ىقليو ضريو ؛ يدادغبلاب فصنو نيونم يزجسلا وأ دّيجلا

 (ًادبج اني هب اهنجعاو «(34601ءم65) ةيودآلا هيلع ٌرذو رانلا نع هلزنأف باذ اذإف «هبوذي ام ردقب

 .ذيبن وأ رتاف ءامب قيرلا ىلع ةدحاو اهنم موي لك قساو لاقثم نم ةقدنب ّلك قدانب هنم ذختا مث

 : ةخالسلا نوحعم ةفص

 رافشألا رثانت نم ًاضيأ عفني وهو «يلجرزبلا نر قربك لتحل ءاود وهو

 عيرذلا (طندمط062) لاهسإلاو (ةممعءان(© ةوهشلا روتفو ناقفخلاو رهبلا و (15813 رعشلا ضايبو

 . حورقلاو ةكحلا نم عفنيو خويشلا ببشيو روسابلاو عرذلا ةلقو (ءاعمصدو) ناقريلاو ءاقستسالاو

 ظ : هتحسنو

 سويتلا لاوبأ ىه ةخالسلاو ءالاقتم نوتسو ناتئام ةلوسغملا ةاقنملا ةخالسلا نم ذخؤي
 «ةرداصلا دوست ةكااملا مدت سلا ىف رقد ىلع |يتاجخ ءابآ ل ديفا اهنا كلوب ةيلنعتلا
 تسمهدلاو لفلف رادلاو لفلفلاو جلمألاو جليلبلاو جليلهلا نمو «قيقرلا مسدلا راقلاك ريصتو

 دحاو لك نم سيقامو جنربو تكمكإو ريصاطو ةراكيدو ةلابو دوعو ةسابسبو ةفرقو اوبريخو
 نمو ءالاقثم نوعبرأو ةئام دزربطلا ركسلا نمو ءالاقثم نوتسو ناتئام لقملا نمو «ليقاثم ةعبرأ

 ةينامث دحاو لك نم ذالوفلاو كنآلاو ديدحلاو رمحألا ساحنلاو ةيفاصلا ةضفلاو رمحألا بهذلا

 لسعلا عم ًاعيمج طلختو . (14ءلنكسعو) ةيودألا عم لخنتو قدتو رهاوجلا قرحت «ليقاثم

 لسعلا نم هيف دازيو «رتاف ءامبو زعملا نبلب لاقثم ةبرشلاو ءءارضخ ةقوتسب يف عفرتو «نمسلاو
 ًاريخ ناك هتخبط نإو ءالاقثم نوثالثو ةعبرأ نهسلا نمو ءالاقثم نوتسو ةعبس ةوغرلا عوزنملا

 ظ .اموي نيرشعو دحأ يف كرديو وبري هنأل

 :ذالوفلا قارحإ ةفص

 ردق يف لعجتو ءاهؤام ىفصيو جلمأو جليلبو جليله خبطي مث «حئافص ذالوفلا برضي
 ىلإ داعت مث : ءاملا كلذ يف سمغيو ءّرمحي ىتح ذالوفلا نخسيو «ةنيل ران اهتحت دقويو ساحن

 مث «ةرم نيرشعو ىدحإ هب كلذ لعفي «ءاملا كلذ يف ًاضيأ هتسمغ رمحا اذإف ء«رمحي ىتح رانلا

 اهيف لعجيو رانلا ىلع ردقلا داعي مث «ذالوفلا نم هيف بسري يذلا هلفث ذخؤيو ءاملا كلذ ىّفصي

 هلفث ًاضيأ ذخؤيو «ةرم نيرشعو ىدحإ ًاضيأ اهيف سمغيو ديدحلا ىّمحيو ءرقبلا (تته لوب

 لعفي كلذكو «ليقاثم ةينامث ذالوفلا (51465©2) لفث نمو «ليقاثم ةينامث هلفث نم صلخي ىتح

 «بارتلاك ريصت ىتح دربملاب دربت اهنإف ةضفلا امأف «ليقاثم ةينامث ًاضيأ هنم يفوتسي ىتح ساحنلاب

 ةفرغملا يف َتيقلأ قرتحت مل نإو «ًاديج ًاقارتحا قرتحت راما حلاو حصول



 ل روثبلاو ماروألا يف عبشم مالك :ثلاثلا نفلا /عبارلا باتكلا

 .ًالوخنم ًاقوقدم كلذ ّلك «ليقاثم ةينامث اهنم ذخأيو قرتحي هنإف ءرفصألا تيربكلا نم ًاليلق أئيش
 نم لاقثم هعم نكيلو «بارتلا هبش ريصي ىتح بهذلا دربي نأ يغبنيف بهذلا قارحإ امأو

 . دازيو ًاضيأ دربي مث ةعاس كرتي مث .ًاعم اباذي ىتح بهذلا عم كنآلا دربيو ةهنرسألا وهو كنألا
 ىلغيو حلملا ءام هيلع بصيو ةفرغملا يف ىقلي مث هةفرصلاب اضيأ درو .«كنآلا نم لاقثم هيلع
 ةريرذلا لثم ريصي ىتح ًامعان نواهلا يف قدي مث «كنآلاو بهذلا ىقبيو .ءاملا بهذي ىتح
 . ةيودألاب طلخيو

 ىف ةخالسلا ىلع امهيقلتو ءرقبلا لوبو كسحلا ءام ذخؤي اذه ىلعف ةخالسلا ةيفصت امأو
 ءاملا ىفصيو ًاديدش ًاكلد كلدي مث «ةعاس ةراحلا سمشلا يف عضويو ءهرمغي ام ردقب ديدح ءانإ
 مث رئاخلا هلفث ذحؤيو ىفصي مث ٠ .مايأ ةثالث ةراحلا سمشلا يف عضويو ءديدح ءانإ يف هنع

 «تارم ثالث كلذ لعفي مث تلو نيدامك رثدعو «ةخالسلا ىلع لوبلاو كسحلا ءام ًاضيأ ٌبصي

 .راقلا لثم دوسيو لسعلا هبش ريصيو ظلغي ىتح موي نيرشعو دحأ سمشلا يف عضوي مث
 : ىرغصلا ةخالسلا ةفص

 ةعبرأ روكلا نمو ءزج ةافصملا ةخالسلا نم ذخؤي :هتخسنو «ىربكلا عفانم اهعفانمو

 نمس لسعلا فصن لثمو ركسلا نم هلثمو لسعلا نم اهنزو لثم اهعم طلخيو روكلا قدي ءءازجأ
 .ًارتاف رقبلا نبلب لاقثم ةبرشلاو ةروراق يف عفريو ءرقبلا

 : (آنص:0ه5إل) ماذجلا نم عفان (16لزءمعو) ءاود ةفص

 ًامهرد رشع دحأ دحاو لك نم ليبجنزو «ىّقنم رفصأ جليلهو «ىقنم دوسأ جليله ذخؤي
 قيراود ةثالثب خبطي كوكم فصن ىّقنم بيبز .مهارد ةثالث بيط تيتلح 0

 ىفصيو رصعي مث «ثلثلا ىقبيو ناثلثلا بهذي ىتح .يدادغبلاب لاطرأ ةعبرأ قرودلاو لاق .ء
 (864 ندب نم ناكملا ىلع نهديو لطر هنم ىقسيو ا

 نيعبس كلذ قاطأ اذإ يشمي نأ رمؤيو «قرعي ىتح سمشلا يف سلجيو ءرقبلا نمسب ليلعلا
 .هرهظ ىلع ةّرمو هنطب ىلع ةّرمو رسيألا هبنج ىلع ةّرمو نميألا هبنج ىلع ةرم عجضيو «ةوطخ
 . موي لك يف (84601ه55) ةيودألا هل ىرطت نأ ىلع مايأ ةعبس دصف رادقمب لسعلاو زبخلاب يدعو

 : ماذجلل ءالط ةفص

 نمو «قاوأ نامث فيقثلا لخلا نم هيلع ٌبصيو ردق يف ريصيو حبذيف خلاس دوسأ ذخؤي
 ىتح ةنيل ران ىلع خبطي «ناتيقوأ دحاو لك نم فوللا لصأو بطرلا جرطيشلا ن نمو «ةيقوأ ءاملا
 ءانإ يف (8ههناد65) لفثلا ريصي مث .«محللا نم ماظعلا ءىربيو ةقرخب ىفصي مث .ةيحلا ىّرهتت
 نم هيلع لطأو سأرلاو نيبجاحلا (11310 رعش قلحب هرمف (1:ءداصع) جالعلا تد رأ اذإف ءجاجز
 . مايأ ةثالث كلذ

 :رخآ ءالط ةفص

 خطليو «قافنأ تيزب ىلغي ءءزج دحاو لك نم ؛جلمأو ىقنم دوس أ جليلهو جزيويم ذخؤي
 .رانلجلاو جسوعلا خيبطب لسغي نأ دعب عضوملا هب



 روثبلاو ماروألا يف عبشم مالك :كثلاثلا نفلا /عبارلا باتكلا ظ ١45

 : رخآ ءالط

 (2ذعه51) مضهلا عيرس لكف مهل ةيذغألا امأو . لخب هيلع ىلطيو «صفعلاو جليلهلا قرحي

 فيفخلا بطرلا كمسلاو «ةجابديفسأ ةلومعملا ريطلا موحل لثم ؛(©2ؤت26) سوميكلا نسح

 ةذختتملا ءاسحألاو «سوردنخلا زبخو ىقنلا ريعشلا زبخ هئاذغ ريخو ءاهنم دب ا علل

 لفغت نأ بجي الو ثاّركلاو لجفلاو قلسلا لثمب امهطلخي نأ جاتحي دقو .ةبطرلا لوقبلاو امهنم

 مهءاذغ ىقني اذه نإف «ثاّركلاو جنايزارلاو ربكلاك ةيقنتلا لبق ًاصوصخو «تاعطقملا لامعتسا

 لمعتساف ةدومحملا (4«86نهنه65) ةيودألا تلمعتسا اذإف . عافدنالل لوضفلا دعيو لوضفلا نع

 نأ ديرن نيح اذه ىلع صرحأ نحنو مهل ًادج بابلا اذه يف حلاملا كمسلاو «ريبدتلا اذه ًاضيأ

 بنعلاو نيتلاو «مهل عفان لسعلاو نبللاب زبخلاو كا او «مهلهسنو و مهئيقن

 لكأي نأ سيو .مهل ةقفاوم هذه نم ذختي امو ربونصلا نت بحو ؛ءمطرقلاو ولقملا زوللاو بيبزلاو

 دنع بارشلا برشي الو هرضت ةدحاولا ةرملا نإف (1):عءع5) مضهلا ريدقت ىلع نيترم مويلا يف

 قيتعب سيل يذلا قيقرلا نم برش نإ ((02105©) ةلعلا نوكس دنعو ءاليلق الإ (©6جان56) ةلعلا ناجيه

 بلعثلا ءاد جالعب جلاعيف هوحنو بجاحلا نم (11ةن5) رعشلا نم رثتنا ام امأو ءزاج لدتعم رادقمب

 . ةنيزلا باتك يف هركذن ام رئاسو



 ١ 31/ ربجلاو رسكلاب قلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفت يف : عبارلا نفلا /عبارلا باتكلا

 ظ عبارلا نفلا

 قّلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفت يف
 تالافم عبرأ ىلع لمتشيو ربجلاو رسكلاب

 ىلوألا ةلاقملا
 تاحارجلا يف لسيب مالك

 لاصتالا قّرفت يف (©ءمعوولل) يلك (52( ءومعلا) مالك يف : لصف

 كلذ لثم ىف بجو يذلا وحنلا ىلع لاصتإلا قّرفت فانصأ لوألا باتكلا يف انّيب دق
 هيل نأ ديد انفك ال ةيولعم نوكد 315 حبب اهلا رجا نم لدبعع ىلإ تارا ريكا نا نيرو يوما

 كلذو ناك امك اهلاصتا دوعي نأ ءاهلاصتا قرفت يتلا (0:عهص) ءاضعألا ضعب يف مورن اَنِإ لوقنف

 مظعلا يف كلذو اهلاصتا دعي مل نإو . ظفاحب اهسامت ىقبي نأ اهضعب يف مورنو .محللا لثم يف

 .دوعلا كلذ مهيف يجر دقف نايبصلاو لافطألا ماظع يف الإ مهللا

 57 ؛ةلصتم دوعت ال اهنإ ءابطألا نم موق لاق دقف قورعلاو 002520 بصعلا امأو

 نييارشلا يف ىتأتي ال كلذ ْنِإ موق لاقو ءاهعمجيو اهيلع يرجي ظفاحب يقاصتلا سامت اهيلع
 .اهدحو

 عنا نم كاب اه نييارشلا محتلت دق لب لاقو ؛مهيلع ركنأ دقف 'سونيلاج# امأو

 ىأرو «(8هقئانو) قيلسابلا تحت يذلا نايرشلا ىأر دق هنألف ةدهاشملا امأ ءسايقلا 70-6

 . تمحتلا دق (58طهد21) قاسلاو (52«1م165) غدصلا نيب

 ا دابا وا
 بجيف «محللاو ماظعلا نيب ةطسوتم نييارشلاو قورعلاو محتلي ؛ «نيللا يف فرط محللاو لافطألا

 مظعلا نم هل ًالوبق لهسأو «محللا نم ماحتلالل ًالوبق لقأ نوكتف نيب نيب اهلاح نوكي نأ
 نم برض اذهو .هفلاخ اميف محتلت الو ًانيل ًابطر ندبلاو ًاريغص اليلق ّقشلا ناك اذإ ءمحتلتف
 . ةبرجتلا ىلع لوعملاو «يباطخ جاجتحالا

 ظ تاحارحلا ىف ةلمج ىف : لصف

 يف لتقو ءررضلا مظع .ةحارج اهيف تعقو اذإ (0:عده) ءاضعأ م ءافعألا ف

 قاقدلا ءاعمألاو (8ةند) غامدلاو ىلكلاو (812447 ةناثملاك ردانلا يف لتقي مل امبرو ٠ رثكألا

 عم ةمالسلا عقوتي الف (11685) بلقلا امأو . ةفيفخ تناك اذإ اهيلع ملسي نأ نكمي هنأ عم «دبكلاو



 ربجلاو رسكلاب قلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفت يف : عبارلا نفلا /عبارلا باتكلا ١04

 قاوف وأ 0 ا ءهنطب يف ةحارج هل ضرعت نم رثكأو « هيف ةحارج ثودح

 . تام «(800هه6م5) نطب قالطتسا وأ (811هءمادعط)

 لضعلا سوؤرك مرولاو (5ةن:) عجولا اهيف ذتشي نأ بجي عضاوم يف ةحارجلا تناك اذإو

 (60150:0ع2) ةفآ ىلع كلذ لد مرو ثدحي ملو ءاهنم ةينابصعلا اضوبضخلاو اهرخاوأو (3/[ن5ءا65)

 نم حورقلا باب يف هلوقن ام لمأتن نأ بجيو ةحارجلا لضفت ملف «داوملا اهنلز فن يلا ناظم
 قفوألل ًاسامتلا كانه ىلإ اهانرخأ تاحارجلاو «حورقلا اهيف ك 0

 تاحا رحلا (1 عواصم عم أ) جالع ىف (عءعدعتدل) ىلك (52 1 نطصعما) مالك ىف : لصف

 وأ (8:6) عالضأ اذ وأ ًارودمو ًاميقتسم أطيسب ًاقش نوكت نأ امإ ولخي ال ةيمحللا ةحارجلا

 نذليس ناك اهبزو اسفل ايل وكو . لئاسلا (81000) مكلا سيح يف عيبجلا كرتشيو 2( ءعنمع»)

 ام لضفأ نم نإف . ىمحلاو ريثيكلاو «مرولا عنمي ةحارجلل 5 .مدلا نم لدتعم ردك (1:10ه8ع)

 (5:ءداست»ا) جالع نم نكمت مرو ضرعي مل اذإ هنإف ايمررت نم دماج جلا ىو نحب

 ! . ةحارجلا

 يع درس عر نيل سا

 ا :ديدمتو هب دتعُي ردق هل ناك نإ هليلحت يف لجعتي نأ نم دب الف (9004) مد ضرلا

 مدلا (5108:58) ناليس ناعي نأ بجي ام اذهلو ؛ملع دق امم نّيل ٌراح لكب كلذو هليلحتو أحيق

 دينلا ةريبدت ىف ىتك موش هنم طقس مل اميقتسم |طيسب قشلا ناك" نإف ءرصق اذإ (81004)

 دعب هريغ الو هرعش الو ءايشألا نم ءيش هللختي نأ عنمو .هنع ةيئاملاو ةناهدلا عنمو «طبرلاو

 1 الإ (0ووم) رد ىلإ بذجني ال نأ يف كداهتجاو . (0:عدم) وضعلا (1همصمء) جازم كظفح

 يعيب (181هوإلر

 هنم بهذ دق وأ «لكشلا فلتخم وأ دعابتم ريدتسم هنأل هفارطأ يقتلت ال ًاميظع ناك نإو

 تافممجملا لامعتساب هيف (6:[3015) ةبوطرلا عامتجا عنمو . ةطايخلا هجالعف .ريثك ريغ ليلق محل

 امك هقثوي طابرب هذش عفني ال امنيح كلذو «نكمأ نإ هفشك ىلإ جيتحا امبرو هفشك ىلإ جاتحي

 عجوللو هفعضل داوم هيلإ ٌبصنتف ءروغلا لصأ ىلع ديجلا ٌدشلا عقي ال ثيح اصوصخو «هنيبي

 يرجي ام وأ ةنطق عضو نم دب نكي مل .هفشك ىلإ جيتحا اذإو .حورقلا باب يف اهركذن لاوحألو

 ايوا يا ع نمو واو درا وا هفّشنت هتهّوف ىلع اهارجم
 يي سوا وع أ ,هنع ةئيدرلا ةداملا يصنت نأ نكمي ال ةبصن هتبصن

 ا اس ةنيدزب 019/6 ةيراطو هين اترادصو ارويصات راو

 طابرلا ىلإ ةرم جاتحي نكل «كلذ ىلإ جاتحي الف محل هيف تبني نأ ىلإ جاتحي ناك اذإ امأو
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 ىّرحتو «لاق . هيلع (066:هزه©5 ءاودلا كسمي ام ردقب طابر ىلإ ةّرمو ؛هنم رضولا بصي يذلا
 نأب امإو كانه طبلا عقوي نأب امإ هعبطب ًامئاد هنم رضولا ٌبصني ناكم حرجلا ةهّوفل نوكي نأ
 نم ذخفلا يف هتهّوفو «ةبكرلا ثيح هروغ ناك ًاريبك ًاحرج تأربأ دق ينإف «لكشلا كلذب هلكشي
 ةهّوفلاو قوف رعقلا ناك ةبصن ذخفلا تبصن نكل «ةبكرلا دنع لفسأ ىرخأ ةهوف هل لعجأ نأ ريغ

 ةهّوفلا نوكت ًاقيلعت هريغو ٌفكلاو دعاسلا قلع دق كلذكو «لفسألا يف طب ريغ نم ئربف . لفسأ

 ةنابإو ,ماجل) عملا تارا هيج وبن ا رحل تحور اهيرورمو .هلوق اذهف . لفسأ ىلإ ادبأ

 . (0عد») وضعلا

 ام يفكي سيلو «محلل تاتبنملا ىلإ جاتحتف ريثك محل اهنم عطقنا ةحازجلا تناك اذإ امأو
 نوكي دقو ءهنم تبني ام ةدام عدري ام ةهج نم عناملاو فمجملا ٌرض امبر لب «عنميو ففجي
 تبني نأ قفتي دق هنأ امك روغ ىقبيف «مامتلاب تبني نأ نكمي ال ثيحب مظعلا نم ناصقنلاو روغلا
 هتحارج يف محللا تابن دارملا ضيرملا ىَّذغي نأ بجيو ءدئاز محل نوكيف بجاولا نم رثكأ
 امأو .محللا تبني نأ هنكمي ثيحب تبنملا نوكي دقو .(©طاتتص6) سوميكلا ديج دومحم ءاذغب

 هيلع تبني ال بلص محل هناكم تبني امنإ لب «هتيلكب عطقنا دق ناك اذإ هبتني الف (5ظ:5) دلجلا

 . محللاك تبنتو اهبعش دلوتت ام ًاريثكف (6556) قورعلا امأو ؛(5131 رعش

 فارطأو .باصعألا ىف ةعقاولا تاحارجلا لثم رطخ تاوذ تاحارج تاحارجلا نمو
 ةركنم ضارعأ اهعبتت ام ًاريثكو , 016:0 بصعلا لاوحأ باب ىف اهركذنسو ؛ (150165[/3) لضعلا

 دعب (216©) ضينلا طوقسو «توللا دفع نم :340عمق6 نيضعلا قرط ةحارج عبتي ام لثم ةئيدر

 . (20م9ن151ه2) جّنشتلا اهعبتي دقو ةوقلا طوقسو (597260م©) يشغلا لإ ىدأتيو ءرغصو رتاوت

 ةلتاق يهو «ةئيدر ةركنم ضارعأ اهعبتت اهنإف «ةفضرلا دنع ةبكرلا مادق عقت يتلا كلذكو
 لبقت ملو «ةيلضعلا تاحارجلا هذه لثم نم (00ه71510) جّنشت عقو اذإو اهنع صلختي املف

 امم كلذ نكلو .ةلضعلا لعف نالطبب اضرلاو افرع ةلضعلا عطق جالعلاف يما 0

 رخآ ءيشب لقعلا طالتخاو (00هن15:هد) حنشتلا (1عواطتع) جالع نكمأ ام ل ؤي نأ بجي

 هحورقو هماروأ يف رهظتسي نأو «يبيلص قشب حضوي نأ جاتحا امبر ةبكرلا ةحارج لثمو «هريغ
 . محلي مث ةغلاب ةيقنت ىقنتي ىتح ءماحتلالا عنمو (ندمط062) لاهسإلاو دصفلاب هتاحارجو

 ةيودألا نم لكأي امو متخي امو محلي امو تبني ام ةّوق فيرعت يف : لصف
 فيفجت هل ناك نإف ايا حيحصلا (81000) مدلا دقعي يذلا وه : محلل تبنملا ءاودلا

 .هلئيسو هلازأ «ديدش 0-0 هل ناك نإو محلل ةدام نكت ملف .دراولا (81000) مدلا عنم «ديدش

 يوق ءآلج الو ءّدح ىلإ لب .,فيفجت ريبك هل نوكي ال نأ بجيف «محلل ةدوجوملا ةداملا ذفنأف
 (70 ضبق ىلإ جاتحي الو .(1ه ةانهه) عذل ريغ نم رض ول .ولجي ام ردق ليلق ءالج لب ادج

 هيلإ جاتحت ام بسحب ةدوربلاو (21620 ةرارحلا ىف نوكي نأ اضيأ جاتحيو هب ذتعي هم821861)

 . ةحارجلا

 هب ٌدتعي الاوز ةلئاز ريغ تناك نإو «لاوزلا ردقب ٌدضلابف ةلئاز تناك نإ اهجازم يف ةحرقلاو
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 (34ءلتءمعو) ءاودلا ريثأت هنأ ىعارتو ءادج دراب ادج درابللو ادع راح ادن راحلل «لكاشملابف

 ْ . (1 صم عت) جازملا ةءاسإ يف طرفأ نإ هلباقيل عضوملا يف

 فرصتت نأ جاتحت الو نيدعابتملا نيب عمجت يتلا يهف : ةمحلملا (846ل1هنمعو) ةيودألا امأو

 يهف «رضاح (81000) مد ناك نإو ء.امهرهوج يف يتلا ةوادنلاب اموت ضاق" اهوجطي ىف الإ

 نأ لبق اعيزس اففحتت فقاصلإلا يف هب يفتكملا حرجلا يف رضاحلا (81000) مدلا 2 يلا

 نوكت ال نأ بجي نكلو .فيفجتلا ىلع ةوق لضف اهعم نكي مل نإ كلذ اهنكمي الو «حّيقتي ( حّيقتي

 ءارغ (81000) ءهذلا نع لصاحلا لعج اهيف ضرغلا نأل ءاهيف ضرغلا دض ءالجلا نإف ةيلاج

 تسيلو «ةيرغتلا اهنم عقوتت يتلا ةداملا ذدفنتف هذعبيو (810040) مدلا كلذ ولجي ءالجلاو ءاقوصلو

 اهيلإ ليست نأ ىلإ جاتحت ةتبنملا نأل ةتبنملا هيلإ جاتحت امك فيفجتلا يف ناصقن ىلإ جاتحت

 فيفجت ىلإ ةمحلملا جاتحت لب جاتحت ال ةمحلملاو .فيفجتلا اهناليس عنمي ةداملا كلتو «ةداملا

 اهنأل هايج امهنم ضبقلا ىلإ ةجاح ّدشأ ةمتاخلا ةلمدملاو (10 هههءوع0) نبت ريفا رولا

 ففجت نأ جاتحت اهنآلو ء(5ائه) دلجلا ينعأ :ًافافج دشُأ عبطلاب وه ام فمجت نأ ىلإ جاتحت

 نأ ىلإ جاتحت تناك اهلبق امو :اعيوح اديدنك انفك ةيلصألاو ,ةبيرغلا (384015:156) ةبوطرلا

 نضقني الو .ظافيوب يخي ام ركقب ًافيفجت ةيليمألاو «رتكأ ًاقينجت ةنيرقلا مه ةةةهف) ةيوطرلا كنت
 . ادج ةالجلا ةديدق نوكك نأ يئن «محللا ةصقانلا ةلاكألا امأو .رهوجلا نم

 ظ هفشك ىلإ جيتحا اذإ هريغو حرجلا طب يف. : لصف

 امنإ طبلا هيجوت 010 مككرأو اءوتن هنم عضوم ّدشأ نم ٌقشت نأ بجي : :«سونيلاج» لاق

 هةرسألا طبلا يف ىعاري نأو «لفسأ ىلإ اهنم (©انا) حيقلا ليسم نكمي يتلا ةيحانلا ىلإ وه

 الإ 2.04 ةا0و0655) يدتو تاكل تاجارجلا باب يف هانركذ يذلا هجولا ىلع نوضغلاو

1220-50-7 

 مث ؛ عبطلا يف (55) دلجلا عم طبلا بهذي نأ بجيف «طبالاو «ةيبرألا لثم يف امأو ظ

 (81ءلنءمعو) ةيودألا لوادج يف دروم وه امم (10 ةانده) عذل ريغ نم تافّمجملا هيلع عضوت

 جالع يف باوصلاو ًاضبق ٌدشأ كلذ نأل .ردنكلا نم اهيف لضفأ ردنكلا قاقدو «ةدرفملا

 ليلعلا ربصي ملو دب الو ناك نإو لحل اهبرقي ال نأ تطب اذإ (45هعوو) تاجارخلا (1:عدنصعم()

 ةلولبملا قرخلا نم ةاشغم ةقفاوملا مهارملا تحت حرجلا بيغي نأ بجيف «مامحتسالا نع

 ليحلا نم ءيشب كلذ يف لاتحت وأ «ةحارجلا نيبو هتبوطرو مامحلا ءام نيب لوحت ةيشغت نهدلاب

 . هيف ةنكمملا

 عاجوألاو ماروألا تاوذ تاحارجلا (2ونمم») ريبدت يف :لصف

 نكسي مل ام َةّثبلا لمدنت ال ةحارجلا نأ دقتعي نأو «قفرلا ىلإ تاحارجلا هذه لاثمأ جاتحت

 لمعتست نأو ,يناثلا يف ءاخرإو ءرمألا لوأ يف ديربتو فيفجت هيف امب الإ كلذ متياالو مرولا

 وضع لك يف هعفن مومع عم كلذب صاخ وه اممو .ةلمجلاب ماروألا (7متهاصم00#) جالع هيف

 «صفع بارشب خبطتف ة ةولح ةنامر ذخؤت نأ «(50098 مدقلا ىلإ (81620) نساولا نمو (0:عدص)
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 تلمعتسا تنك نإ كنأ لثم «مرولا لاح هيلإ لوؤي ام ىلإ لمأتت نأ بجيو « عضوملا اهب دّمضيو
 مهرملا ىلإو تادّربملا ىلإ تلم .طمنتت وأ اهترمح ٌدتشت ةحارجلا تيأرف .ءدوسألا مهرملا
 :ةريغوأ ةوسألا تلمععما «ضييبألا تلمعتسا دقو بلصتت وأ لهرتت اهتيأر نإو ء« ضيبألا

 نطاب .نم ءاشحألا تاحارج يف (0ءمعتمل) ئلك ( 2 عويس عم) ريبذت يف : : لصف

 ] رهاظو
 يف دمجي (81004) مدلا كرتي الو ؛محلي نأ نطاب نم عدصو قش هنأ مهوتي اميف ضرغلا

 يف تخبط اذإ سسبالبلا لثم نيلوألا نيضرغلا يف ةعفانلا ةيودآلاو .مدلا فزن عنمي نأو .نطابلا

 . ميظع ءانغ كلذ يف موتخملا نيطللو .دحاو مهرد نزو ريبكلا نويروطنقلا نم ىقسي وأ «لخلا
 رئاسو «لسعلا ءامب جنبلا رزب نم بفنو قناد نزو لثمف فزنلا عنم ببسب ىقسي ام امأو

 لاقف نارهاظلا قشلاو حرجلا امأو .هثفنو (81009) مدلا فزن عنم يف ةروكذملا (3ءلنهمعو) ةيودألا

 فيك ملعت نأ يغبنيف .ءاعمألا ضعب جرخت ىتح نطبلا (111ممءطم مل انست) قارم قرخنا نإ : ملاعلا

 طبري نأ يغبني له ملعت نأ جاتحيف '”برثلا نم ءيش جرخ نإف «لخديو (131650100) يعملا مضي
 «سونيلاج» ركذ دقو .هتطايخ يف ليبسلا فيكو ءال مأ ةحارجلا طاخت لهو لاما دقو طار

 : (مم2100/) حي شيلا يف نحن هانركذو (1811:م0ءطهمل1172) قارملا (ةمهغم2إ0) حي رمح

 نم قرخنا اذإ ًارطخ لقأ نيرصخلا عضومف (421072)) حيرشتلا يف انركذ دق املو :لاق

 : لاق .ةرهبلا نع عباصأ عبرأ رادقم نيبناجلا نم نارصخلاو .ندبلا طسو ةرهبلاو «ةرهبلا عضو
 نأ كلذو ءرسعأ نوكي هيف اهدرو ءرثكأ هعم ءاعمألا تجرخ ةرهبلا عضوم يف عقو اذإ وسلا نذل
 نم ناردحنت نيتللا ندبلا لوط يف نيتردحنملا نيتلضعلا ناك امنإ اهطبضي ناك يذلا ء ءيشلا
 نأ دب الف «نيتلضعلا نيتاه نم ةدحاو تقرخنا ىتم كلذلو «ةناعلا مظع ىلإ (00650 ردصلا
 نيرصخلا يف يتلا (31ت5ء65) لضعلا نأل كلذو .«قرخلا كلذ نم ؤتنيو ءافهقألا ضعب جرخي

 تجرخ ةميظع ةحارجلا نوكت نأ أيهت نإف ٠ .هطبضت ةيوق ةلضع طسولا يف هل نوكت الو . هطغضت
 ظ ظ .رسعأو دْشَأ اهلاخدإ نوكيف ؛ءاعمألا نم ةذع

 .ظلغو خفتنا هتعاس نم (1مةكانص#) يعملا لاخدإب ردابي مل نإف راغصلا تاحارجلا امأو
 تاحارجلا ملسأف كلذلو «قرخلا كلذ نم لخدت الف 081598) حيرلا نم هيف دّلوتي امل كلذو

 ظ . مظعلا يف ًالدتعم ناك ام ةقراخلا قارملاب ةعقاولا

 ىلإ زرابلا (1هنعوانهع) يعملا دري نأ اهلوأ : ءايشأ ىلإ تاحارجلا هذه .جاتحتو : :لاق

 (11ءلنءمصعو) ءاود هيلع عضوي نأ : ثلاثلاو .ءطلخي نأ : يناثلاو .«ةصاخ هلوه يذلا عضوملا

 .رطخ كلذ لجأ نم « ةفيرشلا (0عمه) ءاضعألا نم ائيش لاني ال نأ دهتجي نأ : عبارلاو «قفاوم
 تعوم «زرانلا ا يعملا لخدي نأ اهرغصل اهنكمت ال لاحب رغصلا نم ةحا 0 تناك نإ
 حيرلا لثحت نإو «قرخلا كلذ عّسوت نأ امإو .(8م98) حيرلا كلت للحت نأ امإ دب ال كلذ

 .نيراصملاو يعملا ىلع طوسبملا محشلا :ترثلا 2210
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 (0010) درب وه (1ه(ةدانهع) يعملا 81 ف خامتنا يف ببسلاو «هيلع تردق نإ د وجأ (17171505)

 ضباقلا بارشلا ءاهب دّمكتو اهرصعتو ءراحلا ءاملا يف ةجنفسإ سمغت نأ يغبني كلذلف «ءاوهلا

 يّوقيو ءءاملا ناحخسإ نم رثكأ نخسي هنأ كلذو «ءعضوملا اذه يف ًاعفان ناك ًاضيأ نخسأ اذإ

 لمعتسيلف فس يعملا (2134131622©) خافتنا (1 واسعا ا) جالعلا اذه للحي مل نإف «ءاعمألا

 . ةحارجلا عيسوت

 نم ةداحلا طبلا نيكاكس امأك :ة ريض رغلا يمين رعت يتلا ةلآلا ّقشلا اذهل تالآلا قفوأو

 تناك نإ ضيرملل بصنلاو لاكشألا حلصأو ءرذحتلف (81688) سأرلا ةدّدحملاو «نيهجولا

 ظ . لفسأ ىلإ ةهجتملا ةبصنلاو لكشلاف قوف ىلإ ةهجنتم ةحارجلا

 ىلع (1ه غهكانه) ءاعمألا رئاس عّقت ال نأ ادد نيرمألا يف هذصقت يذلا كضرغ هكبلو

 تناك نإ هنأ تملع «كضرغ هتلعج وأ اذه تلعف تنأ اذإو «هلقنتف زرب يذلا (1هاءوانه©) يعملا

 ىف تناك نإ ييشالا قشلا: لإ ليملاب ضيرملا ذخأي نأ يغبنيف «نميألا ّقشلا يف ةحارجلا

 عفرأ ةحارجلا اهيف يتلا ةيحانلا لعجت نأ ًامئاد كدصق نوكيو «نميألا لا ليهلاب هتذخأ رسيألا

 . .تاحارجلا هذه عيمج معي رمأ اذه نإف ءىرخألا ةيحانلا م

 اذإ «(824ه:ص6عم) نطبلا ىلإ درت نأ دعب ةصاخ اهل ىتلا اهعضاوم ىف ءاعمألا ظفح امأو

 ةحارجلا كلت عضوم كسمي نأ يغبني هنأ كلذو «لزج مداخ ىلإ جاتحتف «ةميظع ةحارجلا تناك

 ىلإ دمعي وأ ءاهتطايخل يلوتملل ءيش دعب ائيش هنم فشكيو «هعمجيو هّمضيف جراخ نم هديب هلك

 انأو «ةمكحم ةطايخ اهلك ةحارجلا طيخي ىتح ًاليلق ًاليلق هّمضيو هعمجيف ءاضيأ اهنم طيخ دق ام
 تاع ىذلا رمأآلا ناك انيل ةنإ لوقاف اق هقةكهور نطبلا ةطانخ نم نركد اهدرحأ فلل كنفاو
 نأكل يغبنيف ء(89ممعطمهلضسدس) قا رملاو (26ءمغهدعانس) قافصلا نيب ام لصت نأ وه هيلإ

 (5اك5) دلجلا يف ةربإلا تذفنأ اذإف « ءلخاد ىلإ جراخ نم (ةاعنم) دلجلا نم م ةربالا لخدتف «ئدتبت

 قافصلا نم ةفاحلا تكرت اهلك (4ط0هددعم) نطبلا لوط يف ةماقتسا ىلع ةبهاذلا ةلضعلا يفو

 لخاد نم ىرخألا هتفاح يف ةربإلا تذفنأو «ةربإلا اهيف لخدت ال بناجلا اذه يف (مورأ ؛ههعاتسم)

 نم (81م0ء020ده) قارملا نم اهسفن ةفاحلا هذه يف ًايناث اهذفنأف اهتذفنأ اذإف .جراخ ىلإ

 هتفاح يف ةربالا ذفنأو «بناجلا اذه يف يذلا (25ءم؛:ههعد») قافصلا ةفاح عدو «لخاد ىلإ جراخ

 قارملا ةفاح يف (©ء,ن؛هدهنسص) قافصلا يف اهل كذافنإ عم اهذفنأو ءجراخ ىلإ لخاد نم ىرخألا

 هطّيخو هسفن بناجلا اذه نم اضيأ ءىيدترا مث ءاهلك اهذفنت ىتح هتيحان يف يتلا (819 ممعط هم لمن ادتنم)

 يتلا ةدلجلا نم ةربإلا جرخأو ءجراخلا بناجلا يف (مءمامهدعدم») قافصلا نم يتلا ةفاحلا عم

 بناجلا يف يتلا عرق مم عاسس) فامصلا ةفاح طّيخو (5اند) دلجلا كلذ يف ةربإلا در مث (هبرقب

 :«هتيجان يف يتلا ة ةدلجلا نم اهجرخأو (81ز:مهءطمم لم تان) قارملا نم ةفاحلا هذه عمم ءرخآلا

 : نيب دعبلا ردق امأف لاثملا كلذ ىلع ءاهلك ةحارجلا طيخت نأ ىلإ ىرخأ دعب ةرم كلذ لعفاو

 ىلع طبضت ال ةعسلا نإف «(007202655) قيضلاو ةعسلا ىف فارسإلا ىقوتي نأ بجيف «نيتزرغلا

 ظ ظ ١ . رزفتي (35:08/2655]7) قيضلاو يغبني ام

 . نيللا نيب هب رتخاف عطقنا ًاوخر ناك نإو ةررفعلا ىلع ناعا انركون ناك نإ انها طيشلاو
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 طيخلا نم ىقبي هنأ الإ رّرفتلا نم دعبأ نإو «(585) دلجلا ىف زرغلا تقّمع نإ كلذكو .ءبلصلاو
 نطبلا ةطايخ يف كضرغ لعجاو :ًاضيأ لاق .انهه لادتعالا ظفحاف محتلي ال ؛ةحارجلا لخاد
 «يبصع هنأل هب محتليو قزتلي ام دكي هنإف «قا رملاب (موم:مدعدس) قافصلا قازلإ (860هصعد)

 ديلا مله ناك موق نيكي
 «لخاد ىلإ اهذفنتو «ةجراخلا (ةرمهههد9:ةنص) قارملا ةيشاح يف ةربإلا زرغت نأ نبدي ظ

 يتيشاح يف ةربإلا دفنت مث ءاهذفنتو ةربإلا درت مث ًاعيمج (0[2621مءان10) قافصلا يتيشاح عدتو

 يف اهذفنت مث ءاهنم تادخا يتلا ةهجلا فالخ نم ةربإلا كدرب ًاعيمج (مءم:همعانتم) قافصلا

 . اذه ىلعو « (281:مهءطم هل متادست) قارملا ةيشاح نم ىرخألا ةيشاحلا

 :ةزرغ يف يشاوح عبرألا ّلشت يتلا ةيملعلا ةطايخلا نم لضفأ «ةطايخلا نم برضلا اذهو
 قارملا ءارو (262:ههءانت»7) قافصلا رتتسي دق انركذ دف يتلا ايقنأ ةطايخلا هذهب اهنأ كلذو

 (11«لنءنمعو) ةيودألا نم هيلع لعجا مث ١ لاك انكشسجسا ًاراتتسا هب لصتيو' ء(119: ممءطم هلم ستم)

 ءاليلق راح تيزب يرعرب فوض لبيو (دشأ تاحارحجلا هذه يف طابرلا ىلإ ةجاحلاو ةمحلملا

 نإو ةملالاو ناهدألا لثم انضنا نّيلم ءيشب هنقحتو ءرودي امك نيبلاحلاو نيطبإلا ىلع فليو

 نأ يغبني هنأ الإ «هانركذ ام ريبدتلاف «هتحرجف (1ه165انه«) ءاعجألا ىلإ تلصو دق ةحارجلا تناك

 يعملاو «ةءاوو هكالكن وأ كيف تق .ةحارجلا تناك نإ ةصاخو «رتاف ضيباق هوا تارشب نقحي

 ,(76و56ا) قورعلا نم هيف ام ةرثكو «همرج ةقرل هيف عقت ةحارج نم ةتبلا ا ال مئاصلا (1م(عواتسع)

 نم ءاعمألا برقأ هنأل هترارح ةّدشو هيلإ رارملا بابصنا ةرثكو , 7657 بصعلا ةعيبط نم هبرقو
 ش . (آناعم) دبكلا

 ىلع اهتاوادم نم انرص محللا ةعيبط نم تناك ا اهنإف ؛ (8 00ه مدعم) نطبلا لفاسأ امأف

 قارم قارخنا دنع كضرغ نكيلو ؛ةءربلا ة ةليح# باعك يف «سوئيلاج» لاق
 قافصلا قزلت ةطايخ اهطيخت نأ ,(طءتغهمعادتت) قافصلا 5 نطبلا (8192:مهءطمهلتكةانت0)

 اهنأل ءاهانركذ يتلا ةطايخلا عونب كلذو «هريغب ماحتلالا ء ءيطب يبصع هنأل قارملاب (2 عما مم عاتاال)

 ا اا عداف تجرخ اذإ ءاعمألاو :لاق , (م عمت ههعانتس) قافصلا ةزرغ يف مزلتو قزلتو عمجت

 رضحي مل نإف ءاهرمضيو اهخافتنا ددبي هنإف هيلع عضويو فوص هيف سمغيو نُحسيف يو
 نإف هرمضي ىتح راحلا ءاملاب هدّمكف رضحي مل نإف ءًانخسم ضبقلا ةيوقلا هايملا ضعب لمعتساف
 . عضوملا عّسوف ,كلذ يف لخدي مل

 جرخ ام نمعي نأ دب الف «ةحارج يف (هط0همدعم») نطبلا نم فرثلا جرخ اذإ : (طارقب» لاق

 ءاعمألا نأل «(كنانع) دبكلاو (121عوأ18©) ءاعمألا نم دشأ كلذ ىف وهو اليلق انا ثيل ولو ؛هنم

 اذإ اهنإف ديدي درب دربت ىتح ةليوط ةدم ةجراخ قبت مل نإ (آنا0ه:) دبكلا فارطأو (1هاءةانه©)

 . اهعابط ىلإ دوعت حرجلا محتلاو (450هصعم) ةرطبلا ىلإ تلخدأ

 نأ هنم ادب ام (8ط4هممع5) نطبلا لخدأ نإ هنأ نم ذب الف .ةدم.ىندأ فيل داق هنإف برثلا امأف
 ناك نإف «ةّتبلا (46945م68) نطبلا ىلإ هنم ادب ام نولخدي الو ؛هعطق ىف ءابطألا ردابت كلذلو «نفعي
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 جاتحيف ؟ترثلا نم ١ ءيش جرخ نإو دجوي داكي ال ءادج ليلق كلذف اذه فالخ برثلا يف دجوي دق

 . طيخت فيكو ءال مأ ةحارجلا طيخت نأ يغبني ني لهو ءالوأ عطقي نأ يغبني له ملعت نأ

 فارطأ نآل ءارطخ رثكأ ىهف و (4000:م65) نطبلا طسو يهو ةرهبلاب ةحارجلا تعقو نإف 0

 يتبنج نع امهو نيرصخلا يف ناك نإو « كانه (ةطلمصع») نطبلا ىلع يشغملا (13/115ء1ع5) لضعلا

 نم ءيش هيف سيل هنأل مسارب . عباصأ عبرأ وحن لامشو نيمي نع (860هممء) نطبلا طسو

 ظ . ةيبصعلا (3115168) لضعلا كارما

 نع جرختو ؤتنت ([م165ا05©) ءاعمألا نأل كلذو «ةرسع اضيأ اهتطايخف ةرهبلا عضوم امأف

 ظ اهمضي يذلا نأ كلذو ةوسعا عضوملا اذه يف اهّدرو رثكأ عضوملا اذه يف يذلا قرخلا

 نم ناردحنت ناتللا ناتمحللا (4640ه6ه5) نطبلا لوط يف ناتدودمملا ناثلضعلا وه اهطبضيو

 عضوملا اذه يف ةحارجلا تعفو ىتم كلذلو ةناعلا مظع وهو «ةتكولا ل (كدعدا) ردصلا

 رصخلا ىف : يتلا (3/15165) لضعلا نأل دشأ ([ه1ةدانه©) يعملا ءوتن ناكف .ءتاللضعلا هذه تعطق

 ةحارجلا نوكت نأ كلذ عم أيهت نإف ٠ .هكسمت ةيوق ةلضع طسولا يف هل نوكي الو .هطغضت

 * دي اهلاخدإ نوكيف (12165أ1526) ءاعفا ةذغ اك وفيا نأ كب الف « ةميظع

 هذه لهأ نم ملاع هلاق 500 نامحتلب نأ تدرأ ادإ هذا هاا دع ا امأ

ريغ ال نيسأر نم ئدتبي أطابر همزلأف «قشلا اذه لثم محتلي نأ تدرأ اذإ : ”كاف و ةعانصلا
 نم 

 ةطايخلا ىلإ جاتحا ًائلتمم عضوملا ناك نإو «ةثلثم دئافر همزلت نأ تجتحا ًاميظع ناك نإف «طبرلا

 ظ :اضيأ

 ٌىشلا ىلع طبضت اهنأل .«ةعبرملا نم حرجلا (آنو) ةفش عمج يف ريخ ةئّلثملا دئافرلاو

  تاتدافرلاو نيثلثملا نيب نيب ميقتسملا طخلا ىشلا نوكيل لاثملا اذه ىلع ةثلثملا دئافرلا عضوو «طقف

 عم اوحلا هده تطيراادإو «هارت.يذلا لكشلا ىلع نامدنهي «ج ىرخألاو ب امهادحإ ناتئلثملا

 يف زوجي الو ءاعيرم كرك نأ نع دضأ ىلا مونت واع اولا اهيبغ ناك نينأ ر نم كابو هوي

 : اذه دشلا لكشو ةثلثملا دئافرلا يه يه هذهف «نيسأرلا يذ ريغ طابر حرجلا مض

 نم ةبيرق هتهّوفو «ةيبرألا نم ًابيرق هروغ ناك تيرم ناك :ءربلا ةليح باتك يف ليقو
 ةبوصنم هتهوف تراص ةبصن هانبصنو داخم هتبكر تحت انلعج نأب «ةتبلأ طب الب هانأربأف ةبكرلا

 نمو :لاق «ةلوهسب اهلك تت تئربف دعاسلاو (ةمد01) قاسلا يف تناك حورجب انلمع اذكو . .ةلوهسب

 اي لكاد ينهار «ةدم اهمد.ريصي نأ جاتحت يتلا تاجارجلا نأ ملعي ةبرجتلا ىناع دق

 1 ْ .اعم ريغتلل عرسأو دوجأ كانه ام رئاس هعم رّيغتي

 نوكي نأ الإ اهيتفش عمجي «طابزب حمجت نأ جاتخت نيتقشلا ةدعابتملا ةئربتملا تاحارجلا ظ

 ا ل ا ل

 رتل حلا يايا وع علو ويلا كوم

 ٠ © .ةمحتلم ريغ ةلضعلا ىقبت
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 اميرو ءهؤلمي ًائيش (آ1نم5) نيتفشلا نيب انعضو (11680) سأرلا ةدلج انققش اذإ كلذكو :لاق
 :جراخ ىلإ هبذجت نأ طابرلاب مروت نأ ٍذئتيح جاتحتف ؛ةحرقلا لخاد ىلإ هافشلا ةدلج تضبقنا
 تجاتحا ضرعلاب تناك اذإو ءامكحم اعمج اهعمجيل ىقبي طابرلاف «لوطلاب ةحارجلا تعقو اذإو
 . (مه 2[ 010إ) حيرشتلا ةدايز نم ىلوألا ةطايخلا روغ نوكي حرجلا روغ ردقبو . ةطايخلا ىلإ

 ءاهروغل نوكي نأ انفخو ءةسخن تناك اذإ حرجلا ةعس يف ديزن نأ انررطضا امبرو :لاق
 ىلع حرج ام تقو يف حورجملا (0:عد5) وضعلا نوكي وأ ءاهرعق محتلي الو ءاهالعأ محتلي
 نإو «(01«34كهعو) ءاود هلخدي الو .ةدم هنم ليست نأ نكمي مل هئاوتسا ىلإ داع اذإ نوكي لكش

 . ًاقفاوم اقش ّقشي نأ رطضيف (©ةند) عجو جاه جرخ نيح هلكش ىلإ در

 انين دانا ناو يطا عقلا ضرع لهادي رجلا رم ل ايما للا ا رلخ
 نمد نركب مل اهيرو « نرحا (وفز نينعلا حج - يف ءاصقتسالا ىلإ نوكت كلذلف ءّدشأ اهيتفش
 لقأ لوطلا يف ةعقاولاو ناصقن محللا يف : عقو نإ ًاصوصخمو «ةثلثملا :دئافرلا لامعتناو.«ةطايخلا

 . كلذ ىلإ ةجاح

 حا رحلل ةمحلملا (51ع01ع1265) هب ,ودألا يف : لصف

 رورذلا نأ كلش الو ةانهلابصتا مكرمو اهتوق انفصو دق (3460161265) ةيودألا هذه

 ةيعادلا ةجاحلاو «تايطوريقلاو ناهدألاب ذخّتملا نم ةوق لقأ نوكي نأ جاتحي اهنم (1هدانك1260)

 لثم ناك ام اضوضخو «ةسبايلا (34«لنهنمعو) ةيودألا نأ ببسب ىه تايطوريقلاو ناهدألا ىلإ

 اهنم لعج اذإف 5©05) ماسملا يف ذفنت الو ءرعقلا ىلإ صوغت ال «تايندعملا رئاسو «جنسادرملا
 . انثش ثيح ىلإ نهدلا (1103138) ناليس اهغلب (1ك2804) يطوريف

 نمو «تايتابنلا نم نوكتو «تايندعملا نم نوكت دق ةمحلملا (3846لنه55) ةيودألا هذهو

 . عمشلاو سآلا نهدب جاذيفسألا لثم تايندعملا نم يهو .فنص لك نمو تايناويحلا

 قروو «فالخلا قرو وأ ؛ًاداّمض ركذلا طولبلا قرو :لثم :قاروألا تايتابنلا نمو
 وأ ّلخب اعقنم ءافلحلاو لمحلا (7ةهود© ناسل قروو «هئاحل رشقو حافتلا رجش قروو «بنركلا
 طبري «ىثنألاو ركذلا ربونصلا رجش قرو هب (1ةمهانتو) طلخ اذإ ًاصوصخو « بارش نم ءيش

 ًاصوصخ مطبلا كلع غومصلا نمو ءلسع عم نولفاطنف قاروأو ءهناصغأو ورسلا قروو «هئاحلب
 . ةريثكلا (736250©) باصعألا برقب

 قروب يلغم بارش وأ «حلمو ءامب ًاقوحسم يرطلا زوجلا :بوبحلاو تارمثلا نمو
 زوجو .(0هاهسط) ةلزنلا عن عم رمادا عم قولا ىرثمكلاو .ّسخلا وأ قلسلا قرف وأ ضامحلا

 درو 0 اصوصخو «قرحملا رعشلاو احرلا رابغو قرحملا موثلاو ورسلا

 وضع نم وشح راوج يف ًاصوصخو «ليخلا بنذ ةشيشحو رورعزلا رهز هبشي امف رهزلا نمو
 . (3[ن5ءام3) لضعلا سوؤر نم ةبيرقلا تاحارجللو محل وأ (0:عهده)

 ءاود :تابكرملا نمو ؛«ةميظعلا تاحارجلل قصلم ًادج ضماحلا نبللا : تاناويحلا نمو
 .ناتكلا مهرمو عيشم ارطكشمب فالخلا ءاودو «سالوقين ءاودو «ةينهدلاو سفورايد (3460101265)
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 اهريغو تاحارحلل ةمتاخلاو ةلمدملا (14علن عام عق) ةيودألا ىف : لصف

  اهنم (1مودكا2800ه) رورذلا نأ ايقنأ ملعت و ءاهعئابط تفرع دق (5©34601015) هي ,ودألا هذه

 (3«ةنءهدعم) ةيودألا هذه نأ ملعت نأ بجي نآلاو «مهارملا يف عقي ام ةوق يف نوكي ال نأ بجي

 . ءاوتسالا ةياغ (5115) دلجلا عم بلصلا محللا حطس ىوتسا دقو «لمعتست نأ بجي ال

 نأ بجي امنإ لب «لزن فج اذإ ثيحب نوكي هنكل «ديزيو يوتسي دقف بطرلا محللا امأو
 ءاودلا لمعتست نأ بجيف «سدحلاب فرعي ءىش اذهو «ىوتسا فج اذإ نوككي ,ىذلا ىف اهلمعتست

 ْنِإف . غلبملا اذه ءمحللا اهيف كين يتلا حارجلا يف محللا تابث غلبي نأ لبق لمدملا 0

 . اذه ىلع دادزيف ةيعيبطلا ةوقلا هعم ديزتو «لمدني نأ ىلإ محللا مجح ىف ديزي دق ًاضيأ لمدملا
 ماسملا ردم هعيطلا تحب تتبنأ دق نوكت «هلعف لعفو ففج اذإ ثيحب نوكي نأ بجي لب ٠ غلبملا

 دلجلاو محللا نم ًالصحم نيلعفلا ىفاوت نوكي ىتح .لامدإلا يف هتياغ لمدملا غولب عم هيلإ

 ةحرقلا رثأ ريصي نأ كشوأ اذه عاري مل نإف .حورجملا حطسلا هب يوتسي ام ردق نيكردملا (5!ف5)

 أسباي هلمعتست مث ءأبطر هلمعتست ام لوأ يف متاخلا لمعتست نأ بجي «(ةانم) دلجلا نم ىلعأ

 رجش ءاحل : لثم يه (316لنهأدعو) ةيودآلا هذهو «ليملا فرطب هيلع هرمت متخلا براقي امدنع

 روشقو «يوشملا روسيقلاو «سبايلا جنايتارلاو «سآ وأ درو نهد نم يطوريقب ربونصلا
 ةقرحملا ماظعلاو ؛«ةديج قورعلاو ءريغصلا نويروطنقلاو جنسادرملاو ءردنكلا قاقدو «ساحنلا

 ىنك دقو .نيتلا قروو «ّجفلا صفعلاو ءاضيأ ٌبشلاو لامدإلا ديدش قرحملا دنوارزلاو ءًاضيأ

 «بارغلا لجرب ةفورعملا ةشيشحلا هب ىنع نوكي نأ هبشيو ءاولاق امك قعقعلا لجرب «طارقب» هنع
 «ضباوقلاب رسكي نأ جاتحيف لوألا نم ىلجأ هنأ الإ .بضلا رعبو ماظعلل لكآلا بلكلا رفجو
 حورقلا يف ةبيجعلا تاتبنملا نمو ءايتوتلاو ريشواجلا لصأ ءاحلو ينوجنامسألا نسوسلا لصأو

 (ةصانك) ةدعقملا ةيحان يف اضوضخو ءربصلاو رفولينلاو لدنصلا ةمّروتملا (1عصم«#) جازملا ةراحلا

 ظ :نيكاذحلاو

 انستايبكل محلل ةصقانلا تالاكألا ةلمج نم اناك نإو راطقلقلاو جازلا هتيودأ يف عقي دقو
 اهلكأ نم لقأ سيل اهلامدإ ريصيف «تقرحأ اذإ ًاصوصخو (84هذؤةدم© ةبوطرلا ةديدش يف تلمدأ

 ليما لاموألا ىلإ تراضف:«تاسغ ن] انيساال

 ضعب يفو يوق ريبدتب الإ كلذل حلصت الف :نلكألا ةديدنشلا ةيودألاو راجنزلا امأو

 . (8هذ5ةدعع) ةيوطرلا ةديدشلا حورقلاو تاحارجلا

 ىلإ جيتحا مهارم ذختت نأ ديرأ اذإو «لامدإلا ىف ديج وهف لسغ اذإ قرحملا ساحنلا امأو 20

 كترملاو قرحملا راطقلقلاو فرحا [هوصحو ءايميلقإلا لثم تالمدملا نيب , نم «ىوقأ وه ام

 («لمعتسي مث .لخلاب جاذيفسألاو جنسادرملا لحي نأف كلذ ذاختا ةيفيك امأو . جاذيفسألاو

 وأ لخلاب سآلا نهد برشيو ءراطقلقلا عم كلذب طلخي مث «قرحي نأ دوجألاو قحسي ايميلقإلاو .

 ةارقلا ب ةحياردملا عيناك [ذإ صيخخلاو نانجلاو قرخحمللا كارلا هيلع كيز ايو: «نكاغلا تارخلا
 . (84هذوذد:©) ةبوطرلا ةديدش
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 : ناتكلا مهرم ةفص

 رابغلا لثم ريصت ىتح قدتف ةفيظن ةلوسغم ناتك ةقرخ ذخؤت : هتخسنو «بيجع ديج وهو
 باذيو ءريسي ءيش ةّئَقلا نم هيف لعجيو «سألا نهد وأ ضبقلا يوق تيز ذخؤي مث «لحكلاو
 دق دوسألا مهرملاو . بيجع هنإف «مهرم هنم لعجيو ةقوقدملا ةقرخلا هيف لعجتو «نهدلا يف
 ءاوسلاب ع رمجملا ءارارزلاو واسواجلاو راتكلا نويت لحال د ىّوَقت نأ تدرأ اذإو «تبني

 .ةعبرألا طالخألا نزو لثم نوكي ًاءزج

 : فيفخ (1موانكآ96105) رورذ ةفص

 لك نم صفعلاو ّرملاو صاصرلا ثبخ نم ؛ءزج ءزج جنسادرملاو جاذيفسألا نم ذخؤي
 .ءزج فصن دحاو

 | : رخآ (1موانك128085) رورذ

 سيدقلقو تّفجو رجشلا نع تطقس يتلا راغصلا نامرلا ءرشع انثا قرحم فدص ذخؤي
 لك نم «ءسوسلا لصأ «جنايتير ءايميلقإ ءروسيق ءًاقرحم ليألا نرق ءرشع ةتس دحاو لك نم
 . جاذيفسأ .«نامرلا روشق «ةتس دحاو لك نم رتوتضلا ةرجش احل .ردنكلا قاقد «ةعبرأ دحاو

 . (1مدانك1208) رورذ كلذ ةلمج نم ذختي عادا .صفع «ةينامث دحاو لك نم .بش

 : رخآ (1موانكآ121052) رورذ

 دحاو لك نم ربصو ردنك .«نيمهرد دحاوب لاو .جنسادرم ؛ةقرحم ماظع ءةوف دخؤي

 .ارورذ ذختي ءمهرد مهرد ءاثيمام ,تورزنع « ةثالث

 : رخآ (1موانأ112105) رورذ

 ٠ .ةيوسلاب .ءّبش «درولا رز .رانلج « صاصرلا جاذيفسأ ءدرو ذخؤي

 ردتكلا قاقو «نآلافعم دتوازز + ةيوسلاب ريشواسلا ليصأ «نسوسلا لأ ذكؤي :رخآ
 . لاقثم

 يطوريق هنم ذختيو ريعشلا قرحي نأ كلذو : خياشملا نادبأ تاحارجل مهرم ةفص
 . صاصرلا جاذيفسأب نسآلا نهد وأ درولا نهدب (1ةزسنأ)

 حورقلاو حارا يف ١ محلل ةتنملا (54ع01ع125) ةيودألا يف : لصف

 يف نوكت نأ يغبني فيك اهنأو ءمحلل ملا وعر ةيودألا ةيفاخ صقر ع دقو

 .خاسوألا نع عضوملا يقمن دقو محلل ةتينملا 8601ه هعو) ةيودألا لمعتست نأ بجيو ءاهجازم

 هيف كرتي ملو م و حا ل .مظعلا الإ ةحارجلا ةدعاق نكت مل نإو ءاهوحنو

 نإف .(11620) سأرلا يف اصوصخو' «تفج الإ (00هز5أن16) ةيوطر الو رشف الإ داسف وأ ةدومك

 ' هيلع ريصي ام ناك نشخو كح اذإو ع ا يا

 ندب يف محللا تبني 048155) ءاود نوكي دق هنأ ملعاو كمت أ محللا اهنم دلوتي يتلا ةداملا نم

 ملو 800(2)) ندب يف تنتج اهيراةنال كلذَو رخآلا يف تبني الو 0(2:عد2) وضع وأ 86045

 ندب ىف ء ءالخلا طرفأ اميرف «تملع ام ىلعو نيندبلا يجازم بسحب رخآ (8091) ندب يف ففجي
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 ىلإ جاتحي (3462:هند«9 ءاودلا اذه ناك ذإ ًالصأ لجي ملو «(8093) ندب يف طرفي ملو (804)

 يف هريثأت فلتخي ردقملا ءيشلاو «نيقلطم ريغ ندبلا بسحب نيردقم ام ءالج ىلإو ام فيفجت

 ْ ْ .لاعفنالا يف ردقلا ةقفتم تسيل ءايشأ

 لب همحل تابنإ نع رصقي ًاضيأ هنإف هب جلاعي (80909) ندب سبي نم ّلقأ هسبي ففجم ٌلكو
 لادتعالا تزواج يتلا ةسبايلا (8003) نادبألا يف تبني ال ردنكلا راص كلذلو ءهنم سبيأ ن وكي

 ىلع محللا تابن نم وأ «فوقولاو فافجلا نم نوكي ام اهب ملعت يتلا يه ةيرحبلاو . سبيلا ىف

 خسو ْنإو ءاريسي بطرف محللا هعم تبني داكي ال افيفجت تيأر نإف . خسوتلا نم وأ ءرارمتسالا

 .هتوف ىلع ٌرمتسملا عدو سيايلا (84601هأمءو) ءاودلا يف دزف

 قوطنم ريغ (14ءلنومعو) ةيودألا ضعب ندعي عم ةبسانم (800إن)) نادبألا ضعبل أضيأ ناك امبرو

 مهارملا ذاختا امأو .ةيوقو ةفيعض ىّتش (14601ه565) ةيودأ طلخت نأ بجي كلذلف ءاهتلعب

 «بيطرتلاو فيفجتلا ىلع (84ءلنهم65) ءاودلا نم رصتقت نأ بجي الو .هتملع دقف اهيلإ ةجاحلاو

 عم بيطرتلاو فيفجتلا ىلع ًاضيأ الو «هركذ انمدق ام بسح ىلع نيتلعافلا نيتيفيكلا يعارت لب
 ندبلا نوكي دق هنإف «ندبلا (1هصم6:) جازم لاحو ةحرقلا لاح نيب ةسياقم ةاعارم عم الإ نيتلعافلا

 نانوكي دقو نيبطر نانوكي دقو «ةبطر ةحرقلاو اسباي ندبلا نوكي دقو «ةسباي ةحرقلاو أابطر
 .هوحنو ريعشلا قيقدو «ءالقابلا قيقدو ردنكلا لثم فعضأ وه ام لوألا يف لمعتستف «نيسباي

 فيفجتلا ةديدش (846ل1ء565) ةيودأ ىلإ جاتحيف 00 ةبطر ةحرقلاو 57 ندبلا ناك نإو

 مرح جازلاو ريشواجلا لصأو دنوارزلا لثم محلل ةتبنملا (84601كمعو) ةيودألا ىلإ سايقلاب

 . سمرتلا قيقدو اسريإلاك تاطسوتملا ىلإ جاتحي يقابلا يفو

 ةيودألا اهيلإ جاتحت لاصخ نم ءيش هيف (849:هن565) ةيودألا ضعب نوكي نأ قفتي دقو

 اسراخ ديدشلا هفيفجتل الثم ريصيف طرفي نكلو «ءالجو فيفجت نم محلل ةتبنملا (3460112685)

 هنم رسك «هداضي امم هريغ هب (11ةدهان:5) طلخ اذإف ءالاكأ هئالج طرملو «ةداملل اهنا رضولل

 (0ع5) وضعلا نابطري امهو عمشلاب تيزلا هب نرق اذإ هنإف ءراجنزلا لثم «ًاتبنم راصف هلدعو
 ةرشع نم ًاءزج راجنزلا نوكي نأ بجيو ءًالمدم راصف «هئالج ةّدشو هفيفجت أموأف هناخسويو
 ينثا نم اءزجو «سبيأ يه يتلا (8003) نادبألا يف لمعتسا اذإ (<ةزةناز) يطوريقلا نم ءازجأ

 لمعتسا اذإ اذه يف يعارت نأ بجيو « بطرأ يه يتلا (8009) نادبألا يف لمعتسا اذإ ًاءزج رشع

 .روكذملا ناحتمالا ًاضيأ

 عقيو «ىوقأ بذجو رثكأ (51620) ةرارح اهيف (866ةذهنه69) ةيودأ ىلإ نوجاتحي خياشملاو

 دنوارزلاو نسوسلا لصأو ةنسركلا قيقدو القابلا قيقدو ريعشلا قيقدو ردنكلاو «تفزلا لثم اهيف

 اذإف «هريغ ىلإ تلم عفنلا نع (06«ةنهند69 ءاود عنتما اذإَو ء«ريشواجلا ةشيشحو ايميلقإلاو

 ظ .حورقلاب صاخ وه امب تجلاع ءتصعتسا

 جاجشلا ةحا رج (1 دا ع2) جالع ىف 5 لصف

 باب يف ليق دقف «ةفوخملا اهضارعأ نم ضرعي امو اهيف مظعلا (2هونصءد) ريبدت امأو
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 «فيفخ ففجم (31ءلنكههعو) ءاود ىندأ :هيفكي اهنم جراخلاف هحورق تامحلم امأو .ربجلاو ماظعلا

 :نيوخألا مدو ردنكلاو ٌرملاو ربصلا نم ذختم وهو ءيسأرلا 64عهنهند«9 ءاودلا نم هيلع ٌرْذيل

 (اه»«أهه) ناليس كانه ناك نإف «حارجلا يف ةروكذملا نم ةفيفخلا 066«ةنهنم65) ةيودألا كلذكو

 ةيوشم جاجدلا ةغمدأ هبحاص معطي نأ:بجيو «مدلا فزن باب يف هانركذ امب جلاعيف (81004) مد

 كلذكو . رخآ يأر هيف ناك نإو ل ل «نكمأ ام

 ئ . يعارلا اصعب دّمضيو ءُزملا نامرلا ءام

 «سبايلا ضّمحملا ريمخلا ذخؤي نأ مدللو «ةحارجلل ةديجلا (5«8464165) ةيودألا نمو

 انوجعم ديمسلاو ريعشلا قيقدب ديمضتلاف مرولا عنمي ام امأو .بطري الو ؛هيلع ٌرذيو قحسيو

 باب نم ذخؤي ريبدتلا رئاسو «هتضر نم عفني جنتوفلا عم ريعشلا قيوس كلذكو «بطر افوزب
 ظ . ماظعلا

 . ةيناثلا ةلاقملا

 (تهل) ةطقسلاو (همءهنم) يف ولاو خشسفلا و ض رلاو جحسلا يف

 كلذ وحنو (81004) مدلا فزنو قزحلاو ةمدصلاو

 ةمدقتلا يف : لصف

 "ديلا يفثولا امأو ,كتهلاو (10 طعم خسفلا ىنعم ام لوألا باتكلا يف تملع دق

 نهولاو ًاعلخ نوكيف َنْيب رهاظ الو مات ريغ ًالاوز هلصفم نع (0880) وضعلا لاز دق نوكي نأ

 نم هب طيحي امو «(10121) لصفملا يف تاطابرلا قحلي دمت نه:ئذأ هنأكو (5م:ةنم) يئولا نود

 هانيمس يذلا ىنعملاو «نهولا يمسي نم سانلا نمو .ًايثو ناك لاوز ىندأ هعم ناك ول «محللا

 لثم «(]هزد0)) لصفملا يبناج دحأ ن لاعمال يثولاب يمسي نم سانلا نمو ؛ماع مساب ايثو

 نأ ديرن يذلاو ًارهاظ ًالاصفنا ناك نإو ءرخآلا بناجلا موزل عم غسرلاو بعكلا يبناج دحأ

 ل يف لضعلل ضرعي 00 ا نر «همدقن

 ظ . اهفارطأ

 كتهلاو 06 طعم خسفلا يف : لصف

 ا ع ريس كالا ب طوع تسل نأ لفشل ضرعتاذا

 مّروت كلذ نأ ةلاحم ال « و (81000) مد ةلاحم ال هيلإ تصني «ريثك (125ه1410ه 01 ءمهاتهانأأال)

 .سفانملا نم هلمل>: ىجري امم رثكأ اهنأل ,نفعيف (81009) مد هيف عمتجي نأ هلاوحأ لقأو

 مرولا نم عقاولا طغسفلابو «ًاجراخ خسافلا نم عقاولا طغضلاب تقاض سفانم نع ًاصوصخو
 000 خسفلا عبت اميبرو «(0:8232) وضعلا داسف ىلإ ىذأت هيف رمألا كرادتي مل نإ كلذلو ءالخاد

 نأ بجي الو «نطرستي الثل اهجالع ىلإ ردابت نأ بجيف «ةذغ ةمدصلاو (8211) ةطقسلاو 5621)

 ظ ظ . (©ةنه) عجولا نيكستب لب «عطقنملا فيللا لاصتا ةداعإب كتهلا يف لغتشت

 ١ م ” بطلا يف نوناقلا
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 جالعلا يف :لصف:
 ةداسلا تاس ل ءدصفلا نم دب ةضراعلا هذه يف لاوحألا نم ريثك يف دجوي ال دق 1

 ةعناملا (0125:625) ةدمضألا ىلإ ردوبو دصفلا عقو اذإو ءاّيقن ندبلا ناك نإو «كلذ ىلإ نوردابي :

 وأ ضبفو ديربتب اهعنم ناك « هب لفتحي (1ءونمعه#) جالع نيل جاتحي ام هنم ضرعي مل ةددشملا

 (©150:062) تافآلا تفخو قّرفتلا للخ ىلإ (81004) مدلا ردابو كلذ رخأت اذإ امأو ءامهنم دحاوب

 .هلاح ىلإ لاصتالا دوع قوعي الئثل (81000) مدلا كلذ جارختسا نم هجالع يف دب الف «ةروكذملا

 اميو ءاهوحنو ةراح هايمب تاالوطنلاب (20و) ماسملا فيخستب للحتي نأ نكمي ثيحب ناك نإف 1 ظ

 ةللحملا ناهدألاو «تيملا مدلل ةيشغملا ةيودألاب ًاضيأو ءهركذن امم بورضملا ىلع لمعتسي .

 . .هيلع رصتقاو «كلذ لعف (01ة:هانا08) ليلحتلا ىلع نيعت نطاب نم ءايشأ يقسي نأبو «ءايعإلل .

 ظيلغلا نويروطنقلاو طسقلاو دوهيلا لقم لثم كلذ ىلع ةنيعملا تايشغملا هذهو 34

 . عيطقتلاب كلذ ىلع ًاضيأ نيبجنكسلا نيعيل نيبجنكسلاب .

 بطرلا افوزلاو ريعشلا قيقد لثم ,فيعضلاف تيملا مدلل ةيشغملا (84641هنه65) ةيودآلا امأو

 سأرلا يف عقو اذإ ًاصوصخو «قيوس عم يلبجلا تش «ءاملاب نوجعملا ديمسلاو .'

 . (8ع20) 3

 نإف ًافيطل ًافيفجت ففجي امبرو «ًافيطل ًاليلحت للحي 0-00 ءاو ا هل اه ةللاو

 فيثكلا سبحيو فيطللا للحيف ةةريات يف لجعتسي فيفجتلاو (ط1سدم]ن0) ليلحتلا ديدشلا

 فّرفت اميف ءرثكألا يف ةنؤملل فاك ردقلا اذهف «هفيفجتب ًاضيأ (60:65) ماسملا ٌدسيو «هفيفجتب .

 ةريثك تاقّرفتلا تناكو كلذك نكت مل نإف .ةصئاغ ريغ ةرهاظو دلجلا ىلإ ةبيرق اهتالاصتا
 حورقلاو ماروألا يف هيلع لاحلا ام ىلعو .«طرشلا نس ّدب نكي مل ءرهاظلا نم ةديعبو ةصئاغو

 .(5انم) دلجلا ىلإ هتدام تبذجنا دق بورضملا نإف «بو ,ضملا لاح هلاح نوكي الو «ةئيدرلا

 دب الف «عيطي ال كلذلف «رئاغ صئاغ هيف لاصتالا قّرفت ذهو «حّرقتلا قيرط يف (5ا85) دلجلاو

 . طرشلاو (©3ممأ28 81255685) مجاحملا نمو «ةوقلاب تابذاجلا لامعتسا نم

 «عمجيو ءًاجراخ ميظاع مّروت ىلإ (0:688) وضعلا راصو اذه نم مظعأ رمألا ناك امبرو
 «حّيقتي امب (0هنه) عجولا نكسيل ةدم هيف عمتجي ام ةلاحإو «حّيقتلا ىلإ ردابت نأ بجي ٍظئنيحف

 (1 عدس عمأ) جالعلا ةنوعمب عرسأ حّيقتي نألو حّيقتي لاح لك ىلع كلذ نإف , حيقتلاب ةداملا للحتتو

 .ةرارحلا اهتناعأ اذإ ًاصوصخ «حييقت ريغ نم ةحّيقملا 4«00هنه© ةيودألا هتللح امبرو ءملسأ وهف .
 (8هل)) ةطقسلا باب يف ةروكذملا 6441هن55) ةي ودألا لّمأت مث «سفانملا ةعسو ةيزيرغلا (81628)

 خسف وأ ضر ثدح اذإ هني هتفص يف ليق دقف «خوسفلا ىلع لمعتسي يذلا طابرلا امأو . ةمدصلاو

 اباهذ قوف ىلإ طابرلاب بهذاو ءادج ًاديدش هسفن عضوملا ىلع طبرلا نكيلو «هطبراف (10 5621

 هيلع لطت الو «دئافر الو رئابج دزت الو ءاليلق لفسأ ىلإو (آنه2) دبكلا ةيحان ىلإ ىنعي ءًأريثك

 ىلإ طابرلا باهذ ناعمإ ىلإ جاتحيو «تيملا (81004) مدلا كلذ للحتي نأ جاتحي هنأل ًاريثك ًارابج

 لمتحيل ةبلص ةقيقر ةقرخ نكتلو «ىخرأ نكيلف قوف ىلإ بهذ ام «ءيش هيلإ ٌبصني الئل قوف
 . مدلا فزن يف لعفي امك قوف ىلإ (0:835) وضعلا بصنيو «هب لّوطتلا لاصتا عرسيو غلقلا



 51١ ربجلاو رسكلاب قلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفت يف : عبارلا نفلا /عبارلا باتكلا

 نأل «(0:عد5ه) وضعلا مري نأ لبق نوكي نأ يغبني « طابرلا ينعأ :(7متد5650) جالعلا اذهو
 :٠ ىوادي كلذلو ءزمغلا ةدش نع الضف لدتعملا طابرلا ريغ لمتحي مل مرو اذإ (02عده) وضعلا

 اهجالعف خوسفلا عبتت يتلا (6اة29) ددغلا امأو .هيلع راحلا ءاملا ّبص ةلصاومبو ةدمضألاب ٍذئنيح

 .تخّسفتو تغدفت امبرو مظعتو «ديزت الثل اهيلع عضوي «برسألاب

 هريغ وأ طئاح وأ رححب ةمدصلاو (5ه1) ةطقسلا يف 35 : لصف

 ْ نلت يشيل طاف ابرق قولو سولو حسفلاب يد وتو ملون ةماصلا و 0ل1) طعس نإ

 7” رابكلا (؟7وو6]) قورعلا يفو اهلصعو اهتيشغأ يف ءاشحألا يف عقي لاصتا قّرفت وأ ماظعلا لاصتا

 " «ّدشأ رطخلا ناك ربكأ ةثجلا تناك املكو .ملألا ةدش ببسب ًاضيأ ةرطاخم اهيف نوكتو ءاهل يتلا

 . نيغلابلل ضرعي ام ىذألا نم مهتاطقس يف مهل ضرعي ال لافطألا راص كلذلو
 * اهم كراذت نأ جاتحيو «تابرضلاو تامدصلاو تاطقمسلا ىف ًاضيأ ربكت (61354) ددغلاو

 عاطقنا نم ةميظع (10150106:) تافآ ةمدصلاو (1211) ةطقسلا نم ضرعت دفو «هعضوم ىف هانفصو

 نأ ضرعي دقو تقولا ىف كلذب ونمملا توميف «(5:هدصةعط) ةدعملا وأ (1163:) بلقلا نم بناج

 مدلا (؟7هدنمثأ) ءيف ضرعي دقو «ةدارإ ريغب اجرخي وأ «(7هععو) زاربلاو ((826) لوبلا سبتحي

 دبكلا وأ (11680) وس رلا ىف (؟76556) قرع عاطقنا بيس ديدشلا (1122م0::طنصن82) فاعرلاو (81000)

 7(2هذوع) توصلا عاطقناو « سفنلا ةدشو «(ةطلهدتع») نطبلا خفنو «(8ماءءم) لاحطلا وأ (آنععم)

 ْ سكتناو .همالك عطقناف كلذ ريغ وأ (1هللز ةطقس وأ ةمدص هتباصأ نمو . (3[5 عا ع22) مالكلاو

 .لاحلا يف تيم هنإف ءّرضخا وأ ههجو ٌرفصاو «هتهبج تقرعو ؛هسفن لبذو ؛هسأر

 .. مدلا (/هدصنا) ءيق (81000) مدلا يف ًاحربم ًابرض بورضملل وأ سوخنملل وأ هل ضرع اذإف

 نإ اصوصخ «ماعطب اطولخم امد أيقتي نأ هملسأو .«تتام وهف ةعيبط نيلو «تقولا ىف (810049)

 ,هناكم تومي هنإف ةدم كلذ دعب ءاق مث .مرولا نكسو مرولا نطبتسا اذإ مث .هرهاظ مروت دق ناك

 هسأر ىلع طقس نمو لتقيو .مروي هنأ دب الف ريثك (81004) مد هنم لاسو هخامص ىلع عقو نمو

 - ىلإ رظتنيو «ثلاثلا يف نقحيف ديزي الو صقني ال ثلاثلا ىلإ يقب اذإف «ملكتي ال ام ًأريثك هنإف
 ! وضعلاف هتطقس عضوم رمحي مل اذإ (211) ةطقسلا بحاصو ءىشب كلذ لبق كّرحي الو « عباسلا

 ظ ظ جالعلا يف :لصف
 ظ مر دعا (02882) وضعلا ىلإ ردابت نأ (81000) مد فزنو أ علخو رسك نكي مل نإ بجي

 ىتح تّبثتي نأ بابلا اذه جلاعم مزليف كلذ عمو ؛هددشي ام هيلع لعجيف ٠ «ةطقسلاب نوهوملا وأ

 . لاحلا بجوأو رثكأ رهظتسي نأ جاتحا نإف «فالتإلا ىلإ ردابم ببس نطابلا يف سيل نأ هل رهظي
 ددشيو عضوملا دّدشي نأ هنكمأ نإ مث «ةقيقر ةنيل ةنقح لمعتستو دصفتف ردابت نأ بجيف ؛كلذ

 ًاضيأ ةيرغملا ةددشملاو ةدّدشملا يه اهيلإ جاتحملا ةيودألاو «هيلإ رداب هركذن امب عقو نإ اقش

 لخادو جراخ نم ةقصلملا ةمحلملاو «(160 ط:ءه) خسفلا يف امك ءاخرإو قفرب ةداملل ةللحملاو

 . صمحلاو شاملا هئاذغ دوجأو
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 ةطقس وأ ةمدص وأ (10 طئءه) خسف هب نم اهلوانتي نأ بجي يتلا (01«01ءمعو) ةيودألا امأو

 امبرو «بارشلاو «قبئزلاب فورعملا نهدلا عم صلاخلا يأ ايموملا اهيف مدقملا لضافلاف .(11)

 نيطلاو «بارش يف غبصلا ةوق نم لاقثم عم ينيصلا دنوارلا ىقسي ؛ «نقحلا نم ءيشب عبت

 عفان قصلم ّبشلاو .هماجلإب ادج عفني تورزنألاو قاّمسلاو ينمرألاو يناللا هدعبو «موتخملا

 ليلحتو «ماحلإلا نم هيلإ جاتحي ام عيمج يف ةبيجعع ةوف خينرزللو .هعفن دتشي امم وهو دسم

 «يقس اذإ (12150506) ةفآلا عنمو (81009) مدلا عنمو مر ولا عنمو (81000) مدلا (1)زووهاسته»د)

 اممو ءاهلك ةعفان نيبجنكسلاب تابورشم لقملاو طسقلاو دنوارلاو ربكألا نويروطنقلا ةراصعو

 .زوللا نهدو ربنش رايخلا قالطإلاو نييلتلل هنوقسي

 0 : ديج صرق ةفص
 يف ىقسيو صّرقي «ةثالث موتخم نيط «ةعبرأ «ةّوف «ةعبرأ كل . ةينامث ينيص دنوار ذخؤي

 اذإ ثاغملاو ىكطصملاو ّرملاب ةريرذلا هيلع عضوت يتلا (0460هنه65) ةيودألا نمو «صمحلا ءام

 (16 طءعوط خسفلاو (5مئهنص) ينثولا يفو علخلاو رسكلا ىف  ةديج ةيصاخ هلف برش وأ هب دمض

 ردات نر (910) عجولا كسور اعيرس محليو ةطار تاق ةيوعلاو (ةهلز): ةطقملاو ةبرضلاو

 ايفا زبخلا ىفو «بيجع هنإف ايقاقألا ةددشملا (2«84:ءصوو) ةيودألا نش .هاّوقو هبلص رسكلل

 ”رالاو نين رفملا ةرونلاو ٌصجلاو قاّمسلاو شاملاو موتخملاو يناللاو ينمرألا نيطلاو ربصلاو

 موب ءامي انسوبطم قورينلا قرو ةديجلا تاداّمكلا نمو «تورزنألا تاقصلملا نمو ء«قوحسملا

 . بش اهيف لعج نإ كلذكو «لثألا قرو كلذكو قبئزلاب ًاطولخم

 : برجم بكرم (316010265) ءاود ةفص

 نارفعزلا نمو ءءزج ءزج تورزنألاو ضيبألا ىمطخلا نمو ءازجأ ةثالث ثاغملا نم ذخْؤي

 لو اديديق انجبو توت هل ةيريغلا تناكاذ) انآرتعووعلا ىلإ ةوقلا كفا هيجان وهو ا نيف
 وضع كانه ناك الو حّرقتلا فيخ الو «ندبلا ءاقنل عضوملا ىلإ قبسي اميظع مرو نأ فخت

 بورضملا لثم اذهو ءهوحنو نخسملا تيزلاب ءاخرإلا ىلإ ردابت نأ بجيف «فّروجم (0:عهم)

 . ©ةنه) عجولا هنم نكسي ريبدتلا اذه نإف هذخفو هدي ىلعو هرهظ ىلع

 ءاشحألاو (ةطةمددعم) نطبلا ىلع ةبرضلاو ةمدصلا ىف : لصف

 لعجيو «لمعلا هيلع نوكي نأ بجيو :ةينغ هيف ام ثلاثلا باتكلا ىف كلذ نم انركذ دق

 نايل لثع اضنا فتايرتملا نمو« ىزاتخلاو ةمرسلاو ياللا رع هيو يلم لكولادكلا
 لثم «نّيلم نم ةطلاخم عم ةدّربملا تاراصعلا نم رمألا لوأ يف ًاضيأ ىقسي ٠ ءلمحلا (1ةهونع)

 قف اضيأ برج اممو .ربنش رايخلا عم ابدنهلا وأ لمحلا. (72موهدع) ناسل أ بلعثلا بنع ريصع

 ءزج فصن دحاو لك نم ءابرهكلاو كللا نم «ءزج هنم ذخؤيو ءانوطقرزب قدي نأ بابلا اذه

 هذهب هصرق ىقسيو ءراح ءامب نامهرد هنم ةبرشلاو درج خس دارععرلا نمو ءءزج عبرو

 . ةفصلا

 .ةيقوأ لوسغملا ايقاقألا نمو «ةسمخ درولا نمو «ةرشع ءابرهكلا نم ذخؤي :هتخسنو
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 ردنكلا روشق نمو «ةعبرأ ىكطصملا نمو «ةرشع كلملا ليلكإ نمو .«ةتس يدنهلا لبنسلا نمو

 ءامب صّرقي «ةينامث ورسلا زوج نمو «ةتس نارفعزلا نمو «ةعبس ينمرألا نيطلا نمو «ةعبرأ
 لعجيو: 0 ىلوألا (©ةهددوع) ةلعلا تزواج اذإ ةصاخ قفاوم اذهو .لمحلا (1ةمعدع) ناسل

 ظ . سنجلا اذه لثم نم دامضلا

 دخؤيو ءهقد معنيو 6-50 خوبطمب خبطيو يماشلا حافتلا ذخؤي : هتخسنو

 ايقاقألاو ىكطصملاو للبنسلا نمو ءرشع ةتس درولا نمو «ءنورشع نذاللا نمو .ءمهرد ةئام هنم

 (1ةههن# ناسل عم روصعملا ورسلا ءامب نجعيو ًاءزج رشع ةعبرأ دحاو لك نم لوسغملا
 .هب دَّمضيو ن سوسلا نهد هب طلخي نأ زوجيو ء«ّىلإ ٌبحأ ةربزكلا ءامو «لمحلا

 هجالعو اهوحنو طايسلاب بورضملا لاح يف : لصف
 ايبوللا نمو ءضوضرملا رّشقملا صّمحلا نم طايسلاب بورضملا ماعط نوكي نأ بجي 00
 (/«لنءمعو) ةيودأ ًاضيأ ىّسيو .عوقنملا صمحلا ءام ءاملا لد ئقسيو «رشقملا رمحألا

 اهعومجم نم ىقسي «ليبجنزو دنوار ًاضيأو «ينمرألا نيطلا اصوصخو ءطقاسلاو مودصملا
 .راح ءامب فصنو مهرد

 راح وهو تقولا يف خلس دق 1 دم عونا كررت سالم كرب اماماو
 مرولا لّلح دقو .يناثلا مويلا يف هأربأ امبرف ؛هقرافي ال هيلع كرتيو ءعضوملا ىلع قزليف ءبطر
 ٌرذي اممو ,قحسلا ديدش حلم نم ءيش خالسملا تحت ّرذ اذإ اهوصحو .(5ءموزو) ةنوفعلا عنمو

 ءازجأ جاديفسألاو جنسادرملا ذخؤي ًاضيأو «كلذ وحنو نوتألا بارتو قوقدملا فزخلا هيلع

 ءاريثك نم ءالط ًاضيأو .عمشو درو نهدب (16ةالماناال) يطوريق داّمض امهنم ذختيو ءءاوس
 (0090!8) مدلا توم انهه ركذي دقو «لفلفلا رجحو خينرزلا هلطبأ رثأ يقب نإو «ةيوسلاب نارفعزو

 . ةنيزلا باتك يف هانركذ نحنو

 ينولا يف : لصف
 هنإف ءكرتيو .هيلع لعجي رمتلاو ةَيلآلا لصافملل (5م:ه35) يئولا (1 عواصم عم ) جالع لضفأ

 حلصت اهلك (34ءلنءنمعق) ةيودأ ماظعلا رسك باب ىف انركذ دقو .«(5م:ةهنه) ىئولا باصأ اذإ هئربي

 .لابت الف آلإو ّدشلا يف هرادف :«6ه8) عجو كانه فلخت اذإو كانه نم ذخؤتلف ؛يئولل

 فخلا جحس هيفو جحسلا يف : لصف

 دقو ءمرو عم نوكي دقو «ةفينع ةساممب (5اذ5) دلجلا حطس يف ضرعي راشقنا جحسلا

 هقاصلإ ىلإ جاتحيو .ىلدت وأ .عطقناف جحسنا هلك (5از5) دلجلا نوكي دقو ءمرو ريغ عم نوكي

 لب .(5اند) دلجلا عطقي ال نأ نكمأ ام بجيو «تاحارجلا باب يف ليق يذلا قاصلإلاب جلاعيف
 اذهل ةلومعملا مهارملاب قصلأ قصلي مل نإو ءرمألا رخآ قصلي هنإف ًارارم ولو ءهيلع هطسبت
 .نأشلا

 «نكمي ال نأ الإ ء«طبر ريغ نم (0464نءكه65) ءاودلا هيلع قصلي نأ ىلوألاف فوشكملا امأو
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 ةديجلا (36160ل1ءز5و) ةيودألا نمف كلا .جحسلا امأو ظ . دوجأ ءاوهلا 000 ةيودألاب هفيفجت نإف

 لمحلا (طادن#) ةئر اصوصخو .(آرهنه#) دراكولا نأ فخلا جخس ًاصوصخو درفملا جحسلل ْ

 ظ . هئربتف هيلع قصلتو
 عرقلاو رمحألا خينرزلاو ا ا ةقلخلا دولجلا هنم عفن مرو نكي مل اذإو

 ةمتاخلا (04علنءمعو) ةيودألا نمو فخلا ع يف ةماقوب ءهب قوثوم ادج بيجع قرحملا

 [صوصخ صفعلاو ايقاقألا لثم «فيفخ (10 هه ضبق هيف ام عيمج ةلمدملا ةمحلملا

 . ضيبألا مهرملا ًاضيأ ىفك امبرو «ىفك ةيفخلاو ةفيفخلا جوحسلاب كلذ لعف اذإو ءًاقرحم

 وأ «ءسآلاو درولا نهدو «نهدلاو قّشألاو- ءصاصرلا جاديفسأ ذخؤي نأ ىوقأ وه اممو

 ىفك اميرو .«مهرم هنم ذختيو بارشلا وأ ءاملاب قشألا لحن «ةنسوشلا نيشدو عورخلا هر

 . مرولل عنام ينجشلاو «فيفخلا جحسلل ففجم قاّمسلاو . بارشلاب هدحو جنسادرخلا

 خيبطو سدعلا ءام «خلستلا نم قاقش تيدسلاةإ اضويصحو ؛ (00هدنءا) تالوطنلا نمو

 هلك (5اه) دلجلا بهذ نإ امأو .سبايلا يدردلاب ديمضتلاو ارتفم رحبلا ءامو سدعلاو كشكلا

 . بعصأ هيف'رمألا نوكيؤ ؛يوق متخو فيفجت هيف امب مرولا عنمي نأ ىلإ جاتحيف

 ماظعلاو ماهسلاو كوشلا نم سبتحي ام جارخإو قزخلاو زخولا يف : لصف

 يف بلص داح مسج نم هذوفن امهنم دحاو لك نأ ثيح نم ؛نابراقتم قزخلاو زخولا
 قزخلاو ءزغصو قد امل زخولا نوكي نأ ةبشيف «ذفانلا مسجلا مجح نف نافلتخي امنإو «نذبلا

 هنأك ؛ ذفنملا رصق يضتقي ذفانلا رغص عم زخولا نوكي نأ هبشيو مظعو مجح امل همجعم يازلاب

 يف ولو هسفنب حلص كرتو هل ضرعتي مل نإ ةرضملا فيفخ هنإف اذه لثمو (5اند) دلجلا ودعي ال

 تبرم ا تلعب هولا مررت اميرات محللا ةءادر ديدش يف نوكي.نأ الإ مهللا محللا ءيدر

 ءمحللا ىلإ ةلاطاز اهيخت : راصف دكا دق زخولاو زرغلا كلذ ناك اذإ انهومصتخو ؛ (©سلكدهه)

 . ةحارجلا (1 ءعنمع») زيبدت ىلإ جاتحي الو ءهعجوو همرو نكسي نأ هجالع ربكأ اذه لثمو

 (طونص) عجولا (2 ععنطمعم) ريد عم ةجارجللا (2عونرمعم) ريبدت ىلإ جاتحي هنإف قزخلا امأو

 يذلاو «ةيافك هيف ام ماروألا (8ءونتمعم) ريبدتو ةحارجلا (هونسعه) ريبدت يف ليق دقو . مرولاو

 يف سبتحا ام جارخإ يف ريبدتلا وه قزخلاو زخولا رمأ نم عضوملا اذه يف هركذن نأ نم دب ال
 دق جارخإلا اذهو «كلذ هبشأ امو البصت نأ تاك كرش ندبلا يف قزاخلاو زخاولا ءيشلا نم ندبلا

 صاوخب نوكي دقو .«ههبشي امو ءرصعلاب نوكي دقو مل ةيذاجلا ءيشلاب ةبشنملا تالألاب نوكي

 :ثالالا رئاسو ناتبلكلا هنع زجعت ام جرخت ةبذاج (84601كم65) ةيودأ

 ةيدربملا نيتبلكلاب لوصنلا جارختسا :لثم «ةبشنملا تالآلاب جرخي اميف نوناقلا امأف

 ىلإ اهقيرط نوكي نأو ءاهب هيلع ضوبقملا راسكنا ىّقوتُي نأ هيف نوناقلاف ءاهبوشن دتشيل سوؤرلا
 نم ًاذفان ناك نإ «هجارخإل قرطلا لهسأ بلطي نأو ءهنم نكمتلا ةدوج عنمي ال ًاعسوم عوزنملا

 . ةجاحلا ردقب اعينسوت هنم جرخي نأب ىلوأ وه يذلا بناجلا عسويف نيبناج

 ًأزه زهيف هيلع ضبقي لب «ةتغب ًايوق ًاكيرحت كّرحي ال نأ وهف رسكني ال نأ يف ةليحلا امأو



 ١" 0 ريجلاو رسكلاب قّلعتي ام ىوس لاضتالا قّرفت يف : عبارلا نفلا /عبارلا باتكلا

 ىلإ جاتحي ام ًاريثكو ؛ةماقتسالا ئلع ًابذج بذجي م هنع هقلق وأ هثبشتو هزارغنا ردق هب فرعي

 .ههجو ىلع هدرون ًالوق ةعنصلا هذهب ء ءاملعلا ضعب لاق دقو جرخي مث هيف قلقيل ًامايأ كرتي نأ

 اهضعبو هينفع وم نركب اهقضتنإف .ماهسلا عاونأ هلبق فّرعتي نأ يغبني ماهسلا عازتنا نإ

 دورقلا نمر يقلفلا ضاصرلا نيو ساستلا نيودديزسلا نم رركت اهنيرأوأ ءبصق نم نوكي

 .تشخلا نمو ء«بصقلا نمو .ةراجحلا نمو ماظعلا

 ”:يرسلا اهل اناا ءاياوز كلر اياوز ثالث هل نوكي اهضعبو أريدتسم نوكي اهضعبو

 هّجز ناك امبرف جز هل يذلاو جز هل نوكي ال ام اهنمو ّجْز هل نوكي ام اهنمو ةثالث وأ ناناسل ظ

 ماّدق ىلإ ًالئام ٌجزلا نوكي اهضعب يفو .مسجلاب قلعت جراخ ىلإ دم اذإ اميكل .فلخ ىلإ الئام
 عنمتف طسبنت جراخ ىلإ تّدِم اذإف «بلولب هيبش ءيشب كرحتت هتّجْزَأ نوكت ام اهنمو « عفدنيل

 ردف اهضعبو . عباصأ ثالث ردف فرط هل نوكيو اميظع هّجز نوكي اهضعبو ء«جورخلا نم مهسلا

 اذإف «قاقد دئادح هيلع تديز دق نوكي اهضعبو اطيسب نوكي اهضعبو «ةيبابذ:ىمستو عبصإ

 ءمهسلا يف ًازورغم هجر نوكي اهضعبو «ماسجألا ّىمع يف دئادحلا كلت تيقب مهسلا جرخ-أ

 هنم قثوتست ال اهضعبو «هبيكرت نم قثوتست اهضع و «ماهسلا اهيف لخدت بيبانأ هججزل اهضعبو
 ءأامومسم نوكي اهضعبو ءدسجلا يف ّجزلا.يقبف جلا مهسلا قراف «جراخ .ىلإ بذج اذإ اميكل
 . نأ كلذو «عفدلا رخآلاو بذجلا امهدحأ نيعون ىمل» جرخي مهسلاف ءًامومسم نوكي ال اهضعبو

 بشن اذإ بذجلا اضيأ لمعتسيو «بذجلاب هجارخإ نوكي دسجلا رهاظ يف بشن اذإ مهسلا
 .تحرج نإ اهنأ مهسلا ةلابق نوكت يتلا عضاوملا نم:فّوختي ناكو ءدسجلا قمع يف مهسلا

 ءمحللا يف بشن اذإ.عفدلاب مهسلا جرخيو «ديدش ىذأ وأ كلهم (81050) مد فزن اهنم ضرع

 الو مظع الو بصع ال ّقشلا نم عنمي ءيش كانه نكي ملو ؛ةليلق اهلبقتست يتلا ماسجألا تناكو
 . ءايشألا هذه هبشي رخآ ءيش

 نإو «هانبذج أرهاظ مهسلا ناك نإف دا بج سس وقل ردم ناك نإف

 هيلع ناك يذلا لكشلا ىلع هسفن ريصي نأ حورجملا نكمأ نإ «طارقب» لاق امك يغبني ءاّيفخ ناك

 هنكمي ام ىلع يقلتسي نأ يغبنيف كلذ هنكمي مل نإو «مهسلا ىلع هب لدتسي نأ يغبنيف حرج امدنع

 وأ «يديألاب هبذجيلف محللا يف بشن دق ناك:نإو ءرصعلاو شيتفتلا لمعتسي نأو «لكشلا نم
 ّجَزلا جرخيلف ةبشخلا تطقس تناك نإف ,بصق نم نكت مل نإ امّيس طقست مل تناك نإ ؛هتبشخب

 ظ . ماهسلا اهب جرخي يتلا ةلآلاب وأ ءشاقنمب وأ نيتبلكب
 ّقشلا نم جزلا جرخي نأ نكمي مل اذإ رثكأ قش محللا ٌّقشت نأ تاقوألا ضعب يف ئيغبنيو

 بناجلا نم جرخي نأ نكمي ملو «حورجملا (0:825) وضعلا ةلابق ىلإ مهسلا راص نإو «لوألا

 تي .هتلابق يتلا عضاوملا كلت ٌقشت نأ يغبنيف .لخد هنم يذلا

 . هيف جزلا ةبشخ تناك نإ

 نأ يغبنيو ءجراخ ىلإ جرلا هب عفديو ءرخآ ءيشب ؛ب عفديلف تطقس ةبشخلا تناك نإو

 . ًانايرش وأ ًابصع هايإ انعفدب عطقن ال

 ترم قالا كلذ لخدي نأ يغبنيو «شيتفتلا نم كلذ ملعن انإف بنذ ٌجزلل ناك نإو



 . ربجلاو رسكلاب قلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفت يف : عبارلا نفلا /عبارلا باتكلا لح

 نأ نكميز انيس ما ع ءاهب هعفديو مهسلا عفدي اهب يتلا ةلآلا

 .ًاضيأ شيتفتلا لمعتسنلف قاقد رخأ دئادح اهيف ريصي

 د ةفلتخم بعش خزلل ناك نإف «ليحلا هذهب هانجرخأ دئادحلا هذه نم ءيش انباصأ نإ

 ل ل لل يا

 . قفرب هانجرخأ جلا فشكنا نإ ىتح ءهنم فوختن

 ةكاس جرجلا اك نإ ءمحللا جرخي الثل بوبنأ يف بعشلا كلت لعجي نم سانلا نمو 0

 . محللا تبني يذلا (1ءواصعس) جالعلا مث ل ةطايخلا انلمعتسا راح مرو هب سيل

 . (ةاقمامتم) ةدعضألاو ليطنتلاب كلذ حلاعت نأ يغبنيف راح مرو حرجلل ضرع دق ناك نإو

 محللا كلذ فرعيو .نكمأ نإ مهسلا هيلإ راص دق يذلا محللا رّوقن نأ يغبنيف ةمومسملا ماهسلا امأو

 نإف ءتيم محل هنأكو دمك نوللا ءيدر نوكي مومسملا محللا نإف . حيحصلا محللا نع هرّيغت نم

 ' عشنا ةزّوقت نأ يغبنيف موحللا نم ءيش كلذ نم عنم نإف ؛ ةلآلاب هانجرخأ مظع يف مهسلا زرغنا

 اذإ هتكرح ةلقو مهسلا تابث نم كلذ ملعن انإف ءمظعلا قمع يف زرغنا دق مهسلا ناك نإف

 ابقث بقثمب هبقثن وأ ءعطقمب مهسلا قوف نوكي يذلا مظعلا ًالوأ عطقن نأ انل يغبنيف «هانكّرح نحن
 ءاضعألا نم ءيش يف زرغنا دق مهسلا ناك نإف .«كلذب مهسلا صلختيو نخث مظعلل ناك نإ هلوح

 ءاعمألا وأ (قطههدعم) نطبلا وأ (ةدتص8) ةئرلا يفو (1162,1) بلقلا وأ غامدلاك ةسيئرلا (0:عهس)

 .«توملا تامالع ترهظو (812006:) ةناثملا وأ (1نا/) دبكلا وأ (اناهعنت) محرلا وأ (1هاءوانه#)

 مالك عضوم انيلع ريصي الئلو ءريثك قلق كلذ نم نوكي هنإف ءمهسلا بذج نم عنتمن نأ يغبنيف
 امب انربخأ ةئيدر تامالع ترهظ نكت مل نإف ٠ «ليلعلل انعفن ةلق عم لاهجلا نم (5[ةهصع5)

 عوامل يدخل عج ءاريثك كلذ نم نضرعي يذلا بطعلا يف لوقلا مدقنو «ثادحألا نم فوختت

 . ةبيجع ةمالس ءاجر ريغ ىلع ملس كلذ هباصأ نمم أريثك نإف «(1:ءوطصع»)

 نطيل لف ذلا (معيتامدعسس) قافصلا نم ظ نم ءيشو (110765) دبكلا نم ءزج جرخ ام ًاريثكو

 يف ًاضيأ مهسلا انكرت نإ انأ ىلع توم كلذ نم ضرعي ملف ءاهلك محرلاو برثلاو (8600068)

 نإو رد ولا انبسبنو «لاح لك ىلع توملا ضرع .ةسيئرلا (0:عدهز ءاضعألا هذه

 ا اجلا ليلعلا ملس اميرف مهسلا انعزتلا

 ةيذاجلا (14ءل1 نص عو) كي ةيودألا يف 7 : لصف

 ٌقديو بضقلا صأ ذخويو «يوق بذاج هنإف قشألا بشانلا عضوم ىلع عضن نأ بجي

 ظ عم نيتلاهزجسش قروو دوسألا شاخشخلا قرو ًاضيأو دا اا وو يم

 هفاتصأب يريخ | ًاضيأو ءاهلاحب جنبلا ةرمث كلذكو «سيدقلق عم ًاصوصخ .جنبلا رزب وأ قيوس
 ىلا .سحرلا رهو وارزلاو

 ماظعلا ديت وهو خولسملا عدفضلا :اهنم ةريثك ءايشأ ةيناويحلا نمو
 ليقو :ءاهلك تل تايبرألاو ًاقوحسم ًاضيأ (حد2ه60 ناطرسلاو (166ط) نانسألا علقي كلذلو

 هيلع خدشت امل بذجلا ةديدش ةءاظعلا نإ



 "01 ظ ربجلاو رسكلاب قلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفت يف .: عبارلا نفلا /عبارلا باتكلا

 سجرنلا لصبو بصقلا لصأو ليوطلا دنوارزلا عم ةءاظعلا (81620) سأر تابكرملا نمو
 . ماظعلا باب يف اهركذنف ةلمدنملا حورقلا تحت نم ةدسافلا ماظعلا بذجيب ةصتخملا امأو

 رانلا قرح (11ءداطمعطأ) جالع نوناق يف : لصف

 ام حالصإ يناثلاو طقنتلا عنم امهدحأ : ناضرغ رانلا قرح (1عواصع#() جالع يف ضرغلا

 . (10 ةاتطع) عذل اهبحصي نأ ريغ نم دّربت (01«3/1كصعد) ةيودأ ىلإ طفنتلا عنم يف جاتحيو . .قرتحا

 ريثك ريغ ام فيفجت عم ام ءالج اهيف (36ةنءأ»65) ةيودأ ىلإ جاتحيف «قرحلا كي

 دربلاب رّبد ًاعم نيريبدتلا ىلإ حجيتحا اذإو ءدربلاو رحلا يف ًالدتعم نوكي نأ عم عذلي نأ ريغ نمو

 ش . لعف يناثلا ىلإ جيتحا نإ مث *الوأ

 ةفيفخلا نايطألاو ايلوميقلا لثم هتيودأو «ىناثلا ريبدتلا وه بجاولاف طّقنت دقو كردأ نإ امأو
 اهنإف تاموسدلاو كلعلاو ردنكلا لثم ايو .هوحنو يدنهلا دادملاو خوبطملا سدعلاو مجحلا

 بطرأ اهضعبو :(160 ةانه8) عذل ةوق نع ولخي الو يغبني امم نخسأ اهضعب نأل .كلذل حلصت ال

 . لوألا ضرغلا بسحب ىتلا ةيقرحلا م«هدنتد50 ةيودألا يف : لصف
 وأ .درولا ءامو بلعثلا بنع ءامب ىلطُي فزخو ًاديدج ضيبأ ٌرجآو لفوفو لدنص ذخؤي

 .درولا نهدو ضيبلا حمو ًالوسغم ريعشلا قيقدو ابدنه ًاضيأو ءدرولا نمدو نضيبلا حف نم: مهو

 عمشلاو درولا نهد ًاضيأو «لخلاو ينمرألا نيطلا ًاضيأو ءدرولا نهد عم قولسملا س دغلا اضياف

 يرقي دايو هريقار عانوا ياما تزلعوا ةلويخملا ةررتلا نيااهج لجيول ؛يغبني ام ىلع

 . نبللا نم ءيشو
 ءايشألا نم ىقنيو قحسي مث «بذع ءامي ةقلس قلسيف ىزاّخلا قرو خوي : :ًاضيأو

 .فصنو ناءزج دحاو لك نم يعلقلا جاديفسأو ىّبرم جنسادرم هيل | عمجي مث .هيف يتلا ةّيطيخلا

 ظ . ءرزج دحاو لك نم ةربزكلا ءامو بلعثلا بنع ءام نمو «ءازجأ ةعبرأ درولا نهد نمو

 ىناثلا ضرغلا بسحب ىتلا ةتقرحلا 049:9 ةي دودألا يف :لصف

 لوزت ىتح تارم عبس لسغتو ةرونلا دخؤت : هتخسنو «ةرونلا مهرم كلذل ءايشألا دوجأ

 نيط هيلع ديز امبرو ءهيلإ جيتحا نإ عمش ليلقو تيزلا وأ درولا نهدب برضت مث ءاهلك اهتدح
 .رمخ لخ ليلقو «ضيبلا ضايبو ايلوميق

 : ىرخأ ةفصب ةرونلا مهرم

 شار درولا نهدو بنركلا قروو قلسلا قرو اني اهم دخشو «تملع امك ةرونلا لسغت

 وأ قرحملا لثألا قرو اهيلع رثني نأ طّقنتو رّفبت فاخي ال ثيح وأ انهه حلصي اممو مهرم

 .قرحملا بونرخلا
 نسوي :ةعحستو , ذيج نحرف ناد فيلأتلا ليوط وهو ةرارحلا ليلقل حلصي ديج مهرم

 ءمهارد ةرشع دحاو لك نم عيشمارطكشمو ربونصلا ةرجش روشقو ففجملا يعارلا رقبلا ءانخإ



 ربجلاو رسكلاب قلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفث يف : عبارلا نفلا /عبارلا ْباتكلا 1

 ةرونلا نمو ؛ةعبرأ صاصرلا ثبخ نمو «نانثا ةضفلا ثبخ نمو «ةثالث جنسادرملا نمو

 يمورلا وأ يسربقلا نيطلا نمو «؛ةسمخ ايلوميقلا نمو .«ةسمخ ةريثك أرارم درابلا ءاملاب ةلوسغملا
 وأ يسراف دادم «ةرشع قوقدملا يعارلا اصع «ةغبس ةعبس صاصزلا جاديفسأ نمو ينمرألا وأ
 ةسمخ رشع ةسمخ هقروو بالبللا ّبح «ةرشع نأضلا رعب «ةعبس ءارضخ ءايتوت «ةتس ينيص
 ذازأ نسوس «ةرشع ةرشع ىزاّبخلا قرو ةراصعو يمطخلا قرو ةزاضعو ديدحلا ثبخ ءرشع

 ليألا خمو درو نهدو موم . ةعبرأ روفاك «ةسمخ ةسمخ نارفعزو ينؤجنامسأ نسوسو ةلصبو

 'ء ١ . ةيامكلا رادقم همحشو

 ةيدهلاو: نيالا ةذاود ةساوو:نأ .«01680) ةرارح لقأ وه امل حلصيو ةوقادسا نيك امفو

 لمعتسيو ظفحيو صّرقيو «نوتأ وأ رونت يِف قرحي مث ءرمحألا نيطلا وأ رحلا نيطلاب نجعي
 مامحلا ءرخ قرحي ًاضيأ ليبقلا ههنتر ءدرولا نهدب ىلطي وأ فيفجت ىلإ هديل و ظ

 . بيجع وهف نهرلب ىلطيو دّمرتي ىتح ناتك ةقرخ يف

 سآلا قروو «قيوس عم ءاقمحلا ةلقب وأ «قولسملا ثاّركلا اهنم عفتني ةحرقملا عضاوملاو

 ىصعأ ناك نإو «قرحملا توبنيلا قرو وأ قرحملا لثألا قروف ىصعتسا نإف «ًارورذ قوخسملا
 . ةثيبخلا حورقلل ةلمدملا 04601565) ةيودألا تلمعتسا كلذ نم

 يلغملا ءاملا قرح يف : لصف

 :رانلا لعف لعفيف ناسنإلا نم (0ع25) وضع ىلع ٌراح ام وأ يلغت ٌراق بصنت نأ قفتي دق

 الو ءروفاكلاو درولا ءامو لدنصلا لثمب ىلطيف طّقنتي نأ لبق لاحلا يف ردابت نأ هل بوصألاو

 ءطفنتي نأ نم هعنمي اذه نإف .جولثم دراب ءام يف ةسومغم ةقرخب ةعاس لك عبتي لب فجي كرتي

 .دامرلا ءام وأ نوتيزلا ءام هيلع نورثنيف نوردابي موقو
 ذختملا (34لنقمعو) ءاودلا اضيأو ؛ةرونلا مهرم د قيوسلاب ناك اههبأ قحست:نأ دوجألاو

 ففجملا وأ دولا ثاّركلاب جلاعت حورقلاو ءادج بيجع .روكذملا مامحلا لبز نم

 .لوألا بابلا يف انلق.ام رئاسب وأ دوجأ وهو 6قوحسملا

 | :هسبيحو (81000) مدلا فزن يف : لصف

 جرخي امنإ 75:6(2) قورعلا نع جرخي يذلا (81009) مدلا نأ لوألا باتكلا يف ملع دق

 ىتح ةيوق ةكرحل وأ ءالتمالا نم ةدشل وأ (7ءف5) قورعلا نم فعض ببسب اهتاهّوف حاتفنال امإ

 عطاق ببسب اهعاطقناو اهعادصنال امإو جراخ نم دري بذاج (7ةمهانع5) راخب امإو ةبثولاو ةحيصلا

 عقاو لهلهتلا اهنع حشرلل امإو «(70 811) ءالتما عم ةكرح ةذش وأ لخاد نم لكأت ببسب وأ حاَسف

 وع اقيرط كفو اذإ هيف ام ليسي نأ (7556) قورعلا ىلوأو .هقافصو (/ءو5ء)) قرعلا مرجل

 قّرفت دعب هناكم هيلع قيضت مل اذإو ء«رشتني ةراتو ضبقني ةرات هيف امو كّرحتم هحرج ْنِإف «نايرشلا

 وهف محتلي امم ناك نإو نايرشلاو مدلا مأ ىمسملا امسرونأ ىلإ رمألا لآ ء«ءالخ دجوو ءهلاصتا

 ردقب الق« ةيلح نيضيو ةايرخلاب ظحباام يحاور نايرظلا معيتلب ال ان [رقكو هفقاحتلا رهيب
 ام ردقب (5ا1) دلجلا ةيحان ىلإ ءيش هنم جرخي لب شحاف (10159) ناليس ىلع (81004) مدلا



 001001 ربجلاو رسكلاب قّلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفت يف. : عبارلا نفلا /عبارلا باتكلا

 تحت هسفن (/65561) قرعلا يقب امبرو .قنعلل ضرعي امك نطبتساو داع زمغلاب هب قفر اذإف ( عسي

 نأ ريغ نم قّتفتيف نطاب نم نايرشلل كلذ ضرعي اَم ًاريثكو ل ل

 حيرو (81009) مد نم ًاتيلل ًامرو امسروبأ (5618) دلجلا تحت لصحيف «(5105) دلجلا قتفني
 ءاقلت نم. ضبأملاو ةّيبرألاو قتعلا يف ضرعي ام ًاريثك اذهف ءزمغلاب نكسي نأ نكمي ؛ 0

 قتف ّلك نأ اونظ ءابطألا نم ريثكو ؛دصف نمو جراخ نم ببس نم ضرعي ام ًاريثكو ءهسفن
 ْ ل ءمحتلي ال هنأل (81009) مدلا مأ ىلإ يدؤي نايرشلل

 ظ . كلذك رمألا سيلو محتلي الف هسفن وه امأو «فورعملا مرولا

 نايرشلا يتقبط ىدحإ نألف نئابقلا ابان ةرحتو سايقب جتحا دقف ماحلإلا ىفن نمامأ
 . محتلا يؤر ام هنألف ةبرجتلا امأو .محتلي ال فورضغلاو «ةيفورضغ

 محللاك محتلملا نيب هنأ هتروصو يباظخف سايقلا امأ . ةبرجتو سايقب «سونيلاج» مهلباقو
 . ةدهاشملاف ةبرجتلا امأو .ماكتلالا يمص كلر يناط هوك ذا بجو يملك حلاو

 لوقت انكل ءهنم انغرف انك دق ءيش اذه ناكو «تمحتلاف اهاواد نييارشلا نم ًاريثك نأ يكح دقف

 مدلا ثاعبنا ريزغ اهنمف .ءاهنم. (81004) مدلا ثاعبنا لاح فلتخت (©:عهم) ءاضعألا نإ نآلا

 . مدلا ثاعبنا ليلق اهنمو ء(آرانه8) ةئرلاو (1.ض062) دبكلا لثم قتمنا اذإ (81000)

 ةثرلا نم (81000) مدلا ثاعبنا لثم رطخ ريغو رطخ وه ام نيمسقلا نم دحاو لك يفو
 (21هوء) فنألا نمو رطخ.(آرنقع) .ةئرلا نم (81004) مدلا ثاعبنا ْنِإف «(0105©) فنألا نمو (آرانه8)

 ةناثملا نع (81004) مدلا ثاعبنا لثمو .زيثك (81004) مد امهنع ثعبني امهالكو «٠ ءرطخ ريغ

 لوطب رثك امبير لب دمع دج رح سوا مايخص ال اهنإف ةيلكلاو محرلاو (81200عم)

 . ةدومحم ريغ ةبقاع ىلإ ىذدأف ةدملا

 هيك يب دب لك لج از يستمع تاركا نينا رشلا هيف قف رنلا لاس« فلتيو
 نايرش لثم ًالهس اهضغب يفو «سبتحت الف رثكألا يف لتقي كلذ لاثمأ نإف «لجرلاو ديلا ىلع

 مد راغصلا نييارشلانم ليسي ام ًاريثكو هدحو دشلا هيف يفكيو «لهس اهفزن سبح نإف فحتقلا

 مد نأ هريغو نايرشلا (81004) مد نيب قرفلا فرعت دقو .هسفن ءاقلت نم سبتحي مث (81009)

 (81004) مد داوس ىلإ سيل هريغ نم ةيناوجرأ ّدشأو قرأ ًاينابرض ًاوزن جرخي نايرشلا (810049)

 . هتمتقو ديرولا

 «ينايرش اضوضقخحو يومد ًاصوصخو (8:ةهد24058) غارفتسا هل عقو نم لك نأ ملعاو

 لتاق وهف (11:عمانهط) قاوف هب ثدح نإ كلذكو «ءءيدر (00ه5015102) جلنشت هب ثدحو ط رفأف

 نراق نإف «ءيدر لقعلا طالتخاو نايذهلاو ,.لجاع توملاف .(181:0مهادوط) قاوف عم ًايشغ ناك نإو

 . رثكأل | يف لاتق ورهف 00(2مك0ن1515ه) حج علا

 مدلا فزت (1: واس عأ) جالع ْن وناق ىف : لصف

 نإ ةحرف جلاعت مث 2« سبحتف ئدتبت نأ (81000) مدلا فزت (162ا53611) جالع ف بجي

 ناك نإو «ببسلا لازي نأب الإ هوحن وأ لاّكأ نم تباث هببس اميف سبحت نأ كنكمي الو «تناك



 ربجلاو رسكلاب قلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفت يف :عبارلا نفلا /عبارلا باتكلا "1

 مدلا عطقني اهل يتلا بابسألا يهو «هسباوحب سبحي نأ جاتحا ببسلا ةلازإ ىلإ لهمي ال لاحلا

 ءراهظتسالا هجو ىلع اهركذن انأ الإ ءلوألا باتكلا نم ةمولعم بابسألا كلتو «لئاسلا (81004)

  نوكت نأ امإو ءجرخملا كلذ ةهج ريغ ةهج ىلإ ةفراص نوكت نأ امإ بابسألا كلت نإ لوقنف

 > .رومأ وأ كلذ نم نيرمأل ةعماج نوكت نأ امإو «جورخلا نع جرخملا كلذ يف ةعنام

 ريغ نم فالخلا ىلإ بذجب نوكي نأ امإ ءىرخأ ةهج ىلإ فراصلا وهو لوألا مسقلاو

 فاعرلا ًاقريف .(آن1062) دبكلا ىلع (©تمماسع عا355عو) مجاحملا عضوت امك رخآ جرخم داختا

 ديلا نم فوعرملا دصفي امك رخآ جرخم ثادحإب امإو «نميألا رخنملا نم (11ةصه::طنصت9)

 .اقيض ادصف رخنملل ةيذاحملا

 ببسل امإ :وهو .هذوفنو (81004) مدلا ةكرح عنمي امب نوكتف جرخملا نود ةسباحلا امأو

 ام ًاريثك هنإف يشغلاك ندبلل لاح امإو (04641ه565) ءاود امإ رذخملاو .رذخم ببسل امإو إو ءرْئخم

 وأ فيفجت وأ ةيرغتب امإو .ةقلع دومجب امإو ءواك ءاودب وأ يكب ةشيركشخب اّمإو . مدلا سبحي

 هنأ ملعت نأ بجيو . .اديدش ًاقابطإ هقّبطيو هذسيف قرعلاب فيطملا محللا نم طغضب امإو 56

 لاخدإ الو طويخلاب طبرلا نكمي ملف «لامعألا هذه نم ريثك رذعت .مرو ةحارجلا بحص اذإ

 «مدلا ريثختو ريدختلاو ضبقلاو ةيرغتلا لامعتسا ٍذئنيح نكمي امنإو «فينعلا ّدشلا الو لئاتفلا

 ءيدر وهف اهجاوف ناك اذإ (04601وه65) ءاود بيرقت 0 نم (1«ءداصعه) جالع ناك نإو

 .عجولا نادقف امهدحأ نيرمأل ةعماج ةبصنلا نوكت نأ بجيو «ةئيدرف ةعجوم ةبصن لكو ءأآدج

 . هجورخو (81000) مدلا زورب لهسيف «٠ «قيلعتلاو ةيلدتلاب ناعَت الف .مدلا ليسم ةهج عافترا رخآلاو

 «لاحلا يف لامتحالا نم برقألاو «ةدهاشملا بسحب قفوألا ىلإ ليم ناضرغلا عنامت. اذإو

 قرعلا له فرعت نأ دقفتي نأ بجي ام لوأ نأ ملعت نأ دعب ءاهجو ًاهجو ركذن نأ نآلا جاتحنو

 كلذ لعفت امم رثكأ هب ينتعت :تعتو نايرشلاب لفتحتف .ةروكذملا ةمالعلاب ديرو وأ نايرش (7عووءا)

 كلدلاب (0:825) وضعلا ماليإ كلذ نمف جرخملا ىلإ ال فالخلاب بذجلا امأف لوقن مث «ديرولاب

 نم ًاعوضوم ًاكراشم ًاوضع (0:805) وضعلا نوكي نأ بجيو مجاحملاب وأ ءدشلاو طبرلاب وأ

 نم راتخيو «ضرعلا وأ لوطلا يف امهنيب لصي ءدحاو طخ فرط ىلع ًاعضو فؤملا عضوملا

 يبناج يف نوكي ام لثم ًابيرق ناك ام كرتيو ءًأديعب ناك امهيأ ًاضرعو ًالوط عضولا يف فلاخملا

 اذهو ءماتلا فّرصتلا هنم عقوتي نأ بجي امم برقأ امهنيب دعبلا نإف ديلا يبناج وأ ([1620) سأرلا

 نأ بجيو «غارفتسالا نيناوق يف لوألا باتكلا يف انملكت ثيح هيف هانلق ام ركذتي نأ جاتحي ءيش

 . هنع لزني مث يمادلا (01عهس) وضعلا ىلإ برقأ وه امم ايدأتم «كلذ وحنو كلدلاو دش نوكي

 «فزنلا سبح يف ًايفاك عنصلا اذه نوكي نأ اهوحنو نييارشلا قوتف يف عقوتي ال نأ بجيو 00

 وهو يناثلا مسقلا يهجو دحأ امأو . . دعابملا كراشملا بناجلا دصف يف مكحلا كلذكو ءًينغم لب

 (ة>>© سوميكلا ةظيلغ ةيذغأ كلذ ريغ وأ هفاعر رثكي نم معطي نأ لثمف .رّثخملا ببسلا

 ءاملاو تاردخملا ىقسي نأ لثمف يناثلا هجولا امأو . كلذ وحنو باتعلاو سدعلاك مدلل ةرّئخم

 «ترتلا سعوا (529002) ينحلا عفن اهيوو مرحي «دربلل ندبلا ضّرعيو .درابلا

 ناك اهيوفتا وفر: ءأدحاو ًاباب هيف يعارت نأ بجيف ءرخآلا مسقلل روكذملا هجولا امأو



 0 ربجلاو رسكلاب قّلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفت يف : عبارلا نفلا /عبارلا باتكلا

 لب «تنمأ هدحو هتددس اذإ ىتح «هيبناج نم دحاو بناج نم بلقلاب لصتا امنإ سيل نايرشلا

 ريغ نم هيلإ (81000) مدلا يدؤتو هيف ضرتعت رخآ نايرش نم ةبعش رخآلا بناجلاب تلصتا امبر
 أدبملا يه يتلا ةهجلا فرعت نأ بجيف كلذ لبقو «نيدس ىلإ جاتحيف ؛هتددس يذلا قيرطلا

 ذخفلا يف امك قوف نم اهضعب يفو «قنعلا يف امك لفسأ نم نوكي عضاوملا ضعب يفف «قرعلل
 ىلإ لّضوتي نأ كلذ يف ريبدتلا نمو ءّدشلاو طبرلا اهيف تلمعتسا ةهجلا تلصح اذإف «لجرلاو

 هل لمعتست مث هفلت مث هيفخيو هيطغي يذلا محلل ليلق ّقشب وأ ةرانصب (75:0) قرعلا جارخإ

 ناك نإ كلذكو «ناّتك طيخب هبصعت نأ ىلوألاف ًابراض ناك نإو ءاهركذن ىتلا (0460كه65) ةيودألا
 طبرلا تكرتو (046لفه1565) ةيودألا هتمزلأ كلذ تلعف اذإف .همد أقري و فن الإ براض ريغ

 هعلقت الف هعضوم ًامزال يرغملا 0464169 ءاودلا تيأر نإف ٍذئنيحو «عبارلاو ثلاثلا مويلا ىلإ

 . اليلق هيذدني ًائيش هسنج نم هيلاوح عض نكلو «ةّنبلا
 عضوملا نود ام كعبصإب طبضاف «هقوف ام كتلازإ دنع هسفن ءاقلت نم ٌؤربت هل ضرع نإو

 هنم أربت دق ام علقاو .مدلا بثوت هعم نم نمأت أزمغ هزمغاو ؛(976556]) قرعلا ءيجم قيرط يف

 نأ وهو «يغبني ام ىلع تقولا كلذ يف وضعلل كتبصن نوكتو «هريغب هلدبو هعضوم يف قلقو
 (1ءزان5) محرلا وأ (1 ها عدوان ع) يعملا لفاسأ يف الثم ناك اذإ ىتح (أدبملا نم ىلعأ ةهوملا نوكت

 مايأ ةثالث هكرتا مث «عجولا نم نوكي ام دعبأ ىلع يلاعألا ءيط أطبو «لفاسألا لقي ًأشارف تشرف
 . مدلا أقري نأ ىلإ ةريتولا هذه مزلي

 وأ بنرألا ربو نم ةليتف ذختت نأب ميظعلا نايرشلا يف : نكمي امنإ كلذف ماقلإلاب مدرلا امأو

 ةيرغملا (24601كمع5) ةيودألا اهيلع ّرذت مث .ةيلابلا ناتكلا قرخ وأ نطقلا قيقر وأ توبكنعلا جسن حسن

 ةليتفلا تلمعتسا اميرو .طابرلا هيلع دشت مث «ةمقللاك نايرشلا سفن يف سدتو «مدلل ةعناملاو

 . محتلي ىتح قرافي ال ًامزال اذش ّدشت نأ بجيو «ةنؤملا تفكف هدحو بنرألا ربو لثم نم

 . كلذ ريغ يف وأ اهعفدو اليلق اليلق اهجارخإ يف اهرمأ رّبدت ةعيبطلاف ةليتفلا امأو

 هل ذافنإ ريغ نم اهيلع ّدشيو .ةهّوفلا يف ءيشلا كلذ لثم عضوي نأبف ماقلإ الب مدرلا امأو

 دشلا ةيوقلا تاباصعلابو .ةيجنفسإلا ًاصوصخو .دئافرلا لثمب سبحت نأو «97(2عموع]) قرعلا ىف

 بري نوكي نأ هيف هيحتي لوألا دخلا كان «بالجلا نركر ىلا دشلا كفي اهبيدتكلا دقلار ظ

 000 .هفالخلاب نوكي انههو جيردتلاب ّدشلا للقيو .فلخ ىلإ ًابهاذ فلي مث «ةهّوفلا .

 ملو ؛بذجلا وهو ّدشلا ة ةّرضم اهنم ءاج ةفيعض تناك اذإ بئاصعلاو دئافرلا دش نأ ملعاو

 اذش تددش اذإف «بابلا اذه يف فطلتي نأ بجيف «مدرلاو سبحلا وهو ّدشلا ةعفنم اهنم ْءيِحَت

 نأ بجي امنإو ءّدشلا اذه بذج مواقتو ةداملا ليمتل فلاخملا بناجلا نم ًاضيأ تددش ءًاديج
 .ًاليلق ًاليلق هيخرت مث ًالوأ هيلإ جاتحت نأ الإ مهللا «ماليإلا نود عنملا ّدشلاب غلبي

 عض يفكي ام ًاريثكو هيا يوب جو ءمحللا نم ّقشلا طيخت نأ جاتحت ام ًاريثكو

 . ةمحلم رثنت (34«لنءأمعءو) ةيودأ ىلع دش مث ءاهتفرع مضلل ةظفاح دئافر عضوو «(آ-158) نيتفشلا

 مث ٠ ا ىئدحإ عباصأب هئادتبا دنع هطغضت نأ بجي قتفنا اذإ (1نعدلدع ؟؟ءاه) جدولا لثمو ظ

 .ىرخألا ديلاب ةهوفلا دنع دئافرلاو (84ءلنكصعق) ةيودألا همزلت



 ربجلاو رسكلاب قلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفت يف : عبارلا نفلا /عبارلا باتكلا فش

 دمجي ىتح كسمي لازي ال ةهّوفلا هجو يف مدار ٌدشب امإ لصحت ةقلعلاف ةقلعلاب مدرلا امأو ظ

 . ةهّوفلا يف دمجيو (81000) مدلا يف رثؤي ادج دّربم ءيشب امإو ءامدر ريصيف (81000) مدلا :

 نيبناجلا ىلإ صلقتيف ًاضرع (دد) قرعلا عطقي نأ لثمف «عضوملا محل نم طغضلا امأو 202
 عضوملا يف الإ نوكي ال اذهو ءهنم ليسي يذلا بناجلا نم محللا هيلع قبطنيف «ةرم لوأ

 روغلا يف هلوخد نوكيل (7ه556) قرعلا فرط نم ةبعش عطق ىلإ جاتحي نأ قفتي ام ًاريثكو «ميحللا

 . مدلا مأ ريغ نم ىرجملا ماحتلا عقي ام ًاريثكو 040فهند65) ةيودألا هيلع لعجت مث ءّدشأ

 لثم ةيواكلا ةيودألاب نوكيو ءبطخلا مظع اذإ اهسفن رانلاب نوكيف ةشيركشخلاب ّدشلا امأو

 ىلع تّرذ اذإ فعضأ وه اميف اهوحنو ًاضيأ نوّمكلاو خينارزلاو تاجازلاو راجنزلاو ةرونلا

 . سبحيف دشيو عضوملا ىلع رثني ام ًاريثكف رحبلا دبز كلذكو «عضوملا
 زافحإ نم ةمواقم ىندأ نمو اهتاذ نم عالقنالا ةعيرس ةشيركشخلا نأ كلذ يف رطخلا ّنكل

 كلذلو ءًاعذج بطخلا داع ةشيركشخلا تطقس اذإف ءرخألا بابسألا نم ببس ىندأو ءمدلا

 ةظيلغ ةقيمع ةشيركشخ لعفت ىتح «ةيوق ءامحإلا ةديدش ةديدحب رانلاب يكلا نوكي نأ اورمأ

 تيحصلا ىكلا نإ .تبن دق محللا نوكي اهلثم يف ةليوط ةدم يف طقست وأ ءاهطوقس لهسي ال

 ًانيخست نخستو ةريثك ةدام بذجتف كلذ عمو «ببس ىندأب طقست ةفيعض ةشيركشخ هنم لصحت

 ١ : .اديدش

 نمو .هضبقيو هرمضيو «قتفلا ليزيو «ةيوقلا ةشيركشخلا مدريف يوقلا يكلا امأو

 ربو هب ثوليو أفطت مل ةرونب عمجيو «ضيبلا ضايب ذخؤي نأ «ريبدتلا ةلدتعملا ةديجلا تايواكلا

 لو عضوملا ىلع لعجيو 5 بنرألا

 دازي دقو دشيو عضوملا ىلع لعجيو «ةرونلاو نوّمكلا ذخؤي نأ ًاريثك غلابلا ديجلا نمو
 يك اهل ةرونلاو . يكلا عم (10 ه081:200) ضبق تاوذ ةلمجلا هذهو «تاجازلاو راطقلقلا اهيلع

 (10 ضبق هل ام يكب تاشيركشخلا نم دلوتملاو ءهب ذتعي (10 ههه15301) ضبق اهيف سيلو

 كلا لإ عيحب امه زامجلا ثور رهرجو:باستلا توو ةداسعو «قتحع ار اناكل وطأ همداتمم)
 خوبطملا كللاو لوسغملا نيسبجلا لثمف ةيرغتلاب ةسباحلا (04601هنه65) ةيودألا امأو . ةيرغت ةّدحلاب

 اذه نم عدفضلاو «هسفن بنعلا بيبز ًاضيأو . جنايتيرلاو ردنكلاو غومصلاو احرلا رابغو ءاشنلاو

 . سوماس بكوك اضيأو «لاقي اميف ليبقلا
 لثمو ءردنكلا ةراشنو ربصلا :لثمف «ماحلإلاو فيفجتلاب ةسباحلا (8460155) ةيودألا امأو

 «قرخملا ّيدربلاو ءأفطي هلاعتشا مت اذإف ءقرحيو نهدي صفعلاو ءًادج قوقدملا بيبزلا مجع
 دامرو «نيقرحم ريغو نيقرحم رامحلا لبزو سرفلا لبزو «ديدحلا أدصو ولقملا جنايتيرلاو

 ديدجلا جنفسإلاو «يرغملا باب نم لوسغملا نإف ؛ءنيلوسغم ريغ فدصلا دامرو ماظعلا

 . قرحملا رعشلاو «قرحي مث بارش وأ تيز يف سومغملا

 فزنلا عنم يف ةيوق ىتش * فانصأ نم ةبكرم (14601كدع) ةيودأ ةفص ىف :لصف

 52 3 .عفنلا ريثك دجوف يي ماب وب «سونيلاج» ركذ اممو



 ففي ربجلاو رسكلاب قّلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفت يف : عبارلا نفلا /عبارلا باتكلا

 ١ خينرزو «ةينامث ةينامث سباي كلعو لفلفو ربصو ءرشع ةتس ردنكلا قاقدو ؛نيرشع راطقلق

 ىلع ًارثنو لئاتفلا ىلع ًارورذ هب جلاعي «نيرشع لخنلا دعب أيهم قحسلا ديدش نيسبجو «ةعبرأ
 . ةليتف ىلع لعجيو .نيوخألا مدو ىكطصمو ربصو تورزنع ذخؤي وأ . بيجع هنإف عضوملا

 .تملع ام ىلع ربولاب هدحو ردنكو ربص وأ ءذشيو

 صاصرلا ثبخو هقيحس ذخؤي قرحم رخآو ءانركذ امك قرحم جنفسإ ذخؤي ًاضيأو
 وأ «ًارورذ ذختيف تيربكو ردنك ذخؤي وأ «تيربكو ربصو ردنك ذخؤي وأ ءىرخأ ربصلاو ايتوتلاو
 ' نمو «ةينامث هقاقد وأ ردنكلا نمو «نورشع راطقلقلا نم ذخؤي وأ ءضيبلا ضايبب ةليتف لمعتسي

  قرحملا ساحنلاو راطقلقلا نم ذخؤي وأ «ةينامث قرحملا نيسبجلا نمو «ةينامث جنايتيرلا
 . «(03680) سأرلا نم ًاصوصخو .يومدلا فزنلل ديجلا نمو .ءاوس يوشملا جازلاو سيدقلقلاو

 . نمو «نيللا ندبلا يف امهيناثو «يساجلا ندبلا يف امهلوأ ءءزج فصنو ءزج ربصلا نم ذخؤي نأ
 : ' ءامهيلع رصتقيو ءءزج نيللا ندبلا يف مسدلا هسفن ردنكلا نمو «ءزج يساجلا يف ردنكلا ةراشن
 ' ربو ىلع لعجيو «ضيبلا ضايبب لك نجعيو تورزنألاو نيوخألا (81000) مد امهعم لعجي وأ

 عضوملا بسحب ّرذي وأ بنرألا

 ةثلاثلا ةلاقملا

 حو رملا يف يلك (512عاصع2) مالك يف : لصف

 . قّرفت ْنِإف روثبلا نعو ةرجفتملا (4طوه6599 تاجارخلا نعو تاحارجلا نع دلوتت حورقلا

  هيلإ هّجوتي يذلا ءاذغلا نأ ببسب حّيقتي امّنِإو ؛ةحرق ىّمسي حاقو ذتما اذإ محللا يف لاصتإلا

 ءاضعأ لوضف هوحن بلحتيو «هيلإ للحتي هفعضل هنألو ءوضعلا فعضل داسف ىلإ ليحتسي
 ليبق نم ناك امو .اهتموسدو اهتبوطرب هتقثلو (0:828) وضعلا تلهر مهارمل وأ «هرواجت (0+عهدهص)

 را نمسا دنا را ير ريا ارو تعب ايات ناك امو ادن حج اير ورز حبلا

 خسولا دلوتيو ءاهراح وأ اهيئامو طالخألا قيقر نم ديدصلا دلوتي امّنِإو . يدردلاكو داوس ىلإ

 ىلإ خسولاو ,ءفّمجم ىلإ جاتحي ديدصلاو «مرولا ديلوت رثكي ديدصلاو . طالخألا ظيلغ نم
 نأ اًمإ ولخت ال روغ اهل يتلا حورقلاو ءروغ تاذ نوكت دقو ةرهاظ نوكت دق حورقلاو .لاج

  بلصي مل وأ ءروغلا يف ةذفان ةبوبنأك وهو ءًاروصان ىّمسيف اهب طيحملا محللا بلص دق نوكي
 1 :(5اد) دلجلا هنم أربتو (ةانه) دلجلا تحت ذفن امل أبخم مهضعب لاق امّبرو .ًافهكو أبخم ىّمسيف

 ٠ (01222055655) قيضلاو فهك عساولا لب مهضعب لاق «هيف عستاو محللا تحت فطعنا امل افهكو

 ' ةحرق ىّمست ةرهاظ ةحرق ىلع ةبالصلا تناك اذإو .ةيمستلا ىف ةشقانم الو ءروصان قيمعلا
 ””نوكت (156 ةمدققاهد) ّسحلا نع هديراناب سيالووللا وق ءيفذرلا نوضاتلاوبب ةينرك
 ّسم اذإ ًاصوصخو ءًاديدش عجوأ 0165 بصع ىلإ ىضف ذأ امو 0

 امك ةفيطل ةقيقر (84015035© ةبوطر هتيوطر تناكو ءوضعلا كلذ لعف رسع امبرو «ليملاب هلفسأ

 عجولا نكل «كلذ نم ًابيرق هنم ليسي ام ناك طابر ىلإ ىهتنا اذإو ءمظعلا ىلإ يضفملا نع نوكت



 ربجلاو رسكلاب قّلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفت يف :عيارلا نفلا /عبارلا باتكلا 7 ذدقمل

 ىلا ليما درا لفعللا ىلإ سير اه وطور لفي لاهور ىلا رار يوطملا ينال

 نايحألا ضعب يفو «يدردلا لثم هنع جرخي ام ًاريثكو «نايرشلاو ديرولا ىلإ يضفملاو .ةرفصلا

 عم رقشأ (81000) مد نايرشلا ىلإ وأ ء يقن ريثك (81000) مد ديرولا ىلإ ًايهتنم ناك نإ هنم جرخي

 (1سط1لنغ) ةردك ةظيلغ ةجزل (06هزوندع) ةيوطر هنم ليست محللا نلإ يضفملاو :قرنو نقر

 وأ دحاو روصانلا له فرعي الف ءاهرمأ لكشي ةريثك هاوفأ دحاولا روصانلل نوكي ام ًاريثكو ءةَبف

 نم جرخأ دحاو روصانلا ناك نإف ء غبص تاذ (03/[ هذان ةيوطر هاوفألا ضعب يف ٌبصنيف تك

 ام اهنمو ءملؤم وه ام حورقلا نم نأ لاقيف «ماسقألا نم ًافونص مسقنت حورقلاو . ىرخألا هاوفألا

 قثل امإ يقنلا ريغو «يقن ريغ اهنمو يقن اهنمو «مرولل مداع اهنمو مّروتم اهنمو .ملألل مداع وه

 . ئدص اهنمو «خسو اهنمو «ةئيدر نكت مل نإو «ةريزغ ةبوطرو ريثك ([1ةموانم#) طلخ هيف يأ

 اهنمو «لكآتم اهنمو «هترارح عم ءاوهلا ةبوطرو بونجلا هب ءايشألا ٌرضأو نفعتم حورقلا نمو

 . اهيلي امع (11815) رعشلا طاقسإل ةبجوم حورقلا نم ةلهرلاو راح امإو دراب اَمإ لهر اهنمو ءعاس

 امل قرجم راح ءام اهنم لاس امبرو «راح رفصأ ديدص اهنم حشري ةحاشر حورقلا نم نوكت دقو

 :ةييعاش اعيمج اتاك نإَو لكآاتملا ريغ نفعتملاو لامدنالا ةرسع اهنمو .كلهم ءيدر وهو اهلوح

 يعاسلا ّنكل ةّنبلا ىّمح الو (86مون9) ةنوفع ريغ نم هتّدحب هب لّصتي ام لكأي لاكأ ناك امّبرو

 ةيعاسلا ةلمنلاو ةيسرافلا رانلا لاثمأ يّمسي ؛سونيلاجاو . هقرافت ال وأ ىمحلا هعم رثكت نفعلا

 دحاو لكلو ء نفع (00156265) ضرم نمو ةحرق نم ةبكرم ةنقعتملا ةحرقلا دعيو «ةلكاتم احورق

 ضيب ةلهر ةدرابلا حورقلاو . ةئيدر دادوسالاو رارضخإلا وحن ةذخآلا ةبلصلا حورقلاو .لاح اهنم

 حورملاو :فرملا ىلإ حيرتستو .ةرمح ىلإ ةراحلاو .ةنخسملا (0/لنءاصعم) ةيودألا ىلإ حيرتستو

 جازم داسف ىلع ليلد كلذف ءرفصأ وأ يصاصر ضيبأك ءيدر ندبلا نم نول اهبحص اذإ ةئيدرلا

 يتلا حورقلاو .لامدنالا رسعيف «ةحرقلا ىلإ ءيجعي يذلا (81004) مدلا داسفو (آفاع) دبكلا

 .دراب اهجازمف ةكحلا ةليلق ضيب ةضيرع اهلوصأ يتلاو «فيرح اهلضفف ةكح اهعمو ةراح اهضرأ

 «تالضفلا داسف يقاب اهيلإ عفدت ةعيطلا ْنأل «ةئيدر (ه 1563 65) ضارمألا بيقع ةدّلوتملا حورقلاو

 ناسنإلاب ناك اذإ ؛ عيرسلا توملا تامالع باتك يف ليقو . ةئيدر اهيلي اًمع رعشلل ةرئانلا حورقلاو

 ًالوضف فداصت ةحارج اهببس نوكي دق ةثيبخلا حورقلاو تاب هلقع بعلت يل عورتو ماووأ

 حّرقتلا ىلإ اهعّرست اهنع نوكيف «ةئيدر روثبل ةعبات نوكت دقو ًادسفم ًاريبدت وأ «ندبلا نم ةثيبخ

 عم اهسفن يف اهئرب رسعو اهلوح ام اهداسفإو ءاهيعسو اهنُّمعت ةحرقلا ثبخ ىلع لديو هرّتبتلا دعب

 يف تاحارجلاو حورقلا ةمالس ىلع ةلادلا لئالدلا لضفأو .اهل (1ءعونصعس#) جالعلا باوص

 ىرجملا ىلع ةعيبطلا لعف كلذ نإف «ةعيبطلا لعف نم وأ حتمم ءاودب ناك «ةّدملا اهيقاوع

 ؛ةئيدرلا حورقلا ضارعأ نم هوركم اهبحصي الو «يعيبط جضن نع الإ ةّدملا دلوتت نلو «يعيبطلا

 نتن اهبحصي الو «جضنلا مامت تلان يتلا ةيوتسملا ءاسلملا ءاضيبلا ةدومحملا ةدملا اصوصخو

 (5580 ةرارح نم نواعتب ثدحت ةذملا ْنإف ليلق نتن نع لخت مل امبرو «اهيف (5«موزو) ةنومع الو

 جنشتلل ثدحت يتلا ةحرقلا امأو . .رخآ عضوم يف ةّدملا يف انلق دقو «ةبيرغ ىرخأو .ةيزيرغ

 اذإ لب ةّدم اهنم دّلوتت الف ءاهارجم يرجي امو ةلكآتملاو ةينوريخلاو ةيناطرسلاو ةنّفعتملا ةحرقلاو



 "16 ربجلاو رسكلاب قّلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفت يف : عبارلا نفلا /عبارلا باتكلا

 لقعلا طالتخاو (0ههجن1سأهه) جنشتلا هعم فاخي سيل ريخ ةمالع هنإف مروو ةدم ةحرقلا يف رهظ

 نوكي نأ الإ «ةيمادقلاو ةّيفلخلا (0:عدم) ءاضعألا لثم كلذ بجوي عضوم يف ناك نإو ءهوحنو

 ًارواجم ناك مث ؛هوحن وأ حيقب لّلحتي ملو راغو ةعفد مرولا باغ نإف ّدحلل ًازواجم ًاميظع رمألا
 مّدقم يف عقت يتلا حورقلاو عاخنلاو بلصلا راوج يف اهْنإف ,ةيريظلا حرودلا» صعلا» ءاضعألل

 جئنشتلا ىلإ رمألا لآ اهيف يتلا ةيبصعلا (841156168) لضعلا ىلع ًاضيأ اهنإف «ةبكرلاو ذخفلا

 مّدقم يف اهرثكأو ؛ةَيقرعلا (0:عوم) ء ءاضعألا يف عقو نإو .ًاضيأ لقعلا طالتخاو (208ناكذهد)

 وتحل“ ويف لفسألا فصنلا يف عقو نإ (81000) مد (نوصطمءو) لاهسإ اَمإ فيخ ءندبلا رونت

 نم حّيقتلا يف (©1ءاتتاقال) بنجلا تاذ عقت نأ فيخ وأ .لقعلا طالتخا هنم فاخي دق كلذكو

 حّيقتلا ىنعم تملع دقو . هنم ىلعألا فيصنلا يف عقو نإ ([812ءم0م4ال515) مدلا ثفن يف وأ «هذعب

 تامالعلا نمو .لقعلا طالتخا اهدا هيف فاي دقو «ثلاثلا باتكلا نم (05650 ردصلا ىف

 حورقلا جالعل (8043) نادبألا لبقأو .رثتنملا (81315) رعشلا اهنلاوح تبكاذأ حوربلا ةدّيجلا
 ريثك امأو ءاهيف دّيجلا (81000) مدلا دوجو عم ةيلضف (3هزةأان:) ةبوطر اهلقأو اجازم ايتنيحأ

 «نايبصلاك بطرلا ْنَأ ىلع .حورقلا يف ذ جالعلل لوبقلا ءيطب وهف سبيلا وأ (34هزوؤنت6) ةبوطرلا

 يقنلا (81000) مدلا ميدع ان يلصألا جازملا ناك اذإ اضوضتخو ؛ خياشملاك سانلا نم لبقأ

 (1ءواتسعهأ) جالع رسعي نوقستسملا راص كلذلو انشأ خياشملا يف امك الّهرتم اطر يضرعلاو

 مهحورق أربت الف : خياشملا اًمأو . ّنهضيح كاستمال ْنِهلوضف سابتحال ءًاضيأ ىلابحلاو مهحورق

 «ةيقنتلا لبق محللا هيف تبن امّنِإ هْنأل ضقتنا مث ٠ :حرقلا أرب امبرو ءدّيجلا مهمد ةلق ببسلو كلذل

 مهوت دقو ؛ًايناث ثداحلا لاصتإلا دسفي نأ كلذ نم بجو يقن ريغ لضف هيف سبتحا املف

 ءربلا هبشت كلت اهلاح ْنأل .ءرب اهّنأب سفنلا عنقت ة كاسمإو فافج لاح اهل ضرعيو «أرب ريصاونلا
 ركاب ردنا يار نايطما نمو ةددسر لانسر زارعلر اهي نا شقير ؛«هركذن امك

 تبني ام ىرخأو «كلذ اهيف تبني ال اهضعبو «دئاز محل اهيف تبني اهضعب محللا اهيف تبني يتلا
 كلذ اهيف تبني ال ام ىرخأو «ةيقنتلا لبق اهيف محللا تابنإب لجعتسي ام وه دئاز محل اهنم هيف
 نم بهذو تلكأتو ةحرقلاب ةذملا تلاط اذإو .ةيقنتلا دعب الإ محللا اهيف تبني ال ام محللا
 ةنس ةّدم تيقب ةميدق تناك اذإ ًاصوصخو ءروغ ىلع لإ اهلامدنا عقوتي الف ءريثك ءيش اهرهوج
 مظع جرخي نأ نم ذب ال ةميدقلاو .روصانلا ينعأ فزختملا اهنم ذخأو ةفزختم تناك وأ اهوحنو
 ىلإ اهداسف عيمج اهنع ذخؤي نأ الإ ءاهل ءرب ال ةيوادوسلا حورقلاو . .اهرواجي يذلا مظعلا نم

 ءوضعلا فعض : يه حورقلا تدسف تضرع اذإ يتلا بابسألاو .نيحيحصلا مظعلا وأ محللا
 يف امو هتّيفيك يف اَمِإ (81009) مدلا نم هيتأي ام ةءادرو (0:ع38) وضعلا جازم ةءادرو ةدام لك لبقتف
 «ةرفص وأ يصاصر ضايب ىلإ هيف نوللا نوكيو ؛دبكلا جازم ةءادرل هرثكأف هتيفيك يف اّمأ . هتّيمك
 عيمج ةءادر هعم نوكتف ٠ «شيمنتو داوس ىلإ نوللا نوكيف (5م1663) لاحطلا جازم ةءادرل وأ

 ليحتسي امل هب رّرضتي دقف ءًامحل ليحتسي ام هنم دافتسي ال هنأ عم اذه لثمو «ندبلا يف طالخألا

 نوكتو «ةحرقلا محل هنم تبني ام دجوي الف ٠ .صقني وأ ديزي نأب هتيمك يف وأ رضولا نم هيلإ
 وأ .مدلا ليلق ًايقن ندبلا ناك نإ ألمت نأ ىلإ حلفت ال ءةشي ةشيركشخ ىلإ ردابت ةّيقن ةيفاص ةحرقلا

 ١ هم ضل بطلا ىف نوناقلا



 ريجلاو رسكلاب قلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفت يف : عبارلا نفلا /عبارلا باتكلا فش

 نم اهيلي ام داسفل وأ ؛هيتأت يتلا قورعلا عاستال وأ «هتافاحو هطئاحل ضرعي يذلا قرختلل

 .هرواجي جازملا ءيدر وضعل وأ .داوسلاو ةرضخلاو ةدومكلا وحن ذخآلا اهداسفل وأ .ماظعلا

 ال نايبصلا ْنآل «نايبصلل ةلتاق اهوحنو ةريدتسملاك (11ءوا702ع21) جالعلا هلا حورقلاو

 .هتبوعصو اهجالع رسع الو اهعاجيإ ةدذش نولمتحي

 حو رغلا (1:ءواسص ع جالع ل وناق يف 5 لصف

 (88ن0168) لضعلا ضر نم نئاكلا الخ ام فيفجتلا ىلإ ةجاتحم حورقلا لك نأ ملعإ

 ىلإ لاوحألا بلاغ يف حورقلا جاتحت ام عمو «بطرتو ىّحرت نأ الَّوأ جاتحت هذه ْنإف ءاهخسفو

 حورقلا قحلت لاوحأل «كلذ ريغو ءالجلاو ةيقنتلا نم ىرخأ لاوحأ ىلإ جاتحت دقف «فيفجتلا

 عمج ىلإو دشأ فيفجت ىلإ تجاتحا روغأو مظعأ ةحرقلا تناك املكو «حورقلا سفن ريغ

 يف ءاصقتسالا ىلإ ةجاحلا لاوحأ نم ربتعاو ةطايخ ىلإ تجاتحا امبرو «ءاصقتسا ٌدشأ اهيتفشل

 اهجالع يف تجاتحا امر حورقلا ْنأ ملعاو .(465ه55) تاجارخلا باب يف هانلق ام هوحنو كلذ

 وأ مهارم نوكت نأ نم دب ال ذئنيحو «ةصئاغ ةقرزنم ةذفان ةلاّيس (34601ه565) ةيودأ لامعتسا لإ

 نأ بجي اهنإفف «ةّيروصانلا ًاصوصخو «نطابلا ةسباي رهاظلا ةبطر نوكت نأ ٍذئئيح بجيف ءاهوحن
 امب اهتيودأ طلخت نأ ىلإ جاتحت دقو «ًاديدش اهمرج ةبوطر بلغت ةّوقلا يف اهرهوج ةسوبي نوكت

 جاتحت حورقلا ْنأ ملعاو .اهيف ًاضيأ كلذ ملعاف ةقزال ةجزل ريصتل وهو ءرخآ ببسل ًاضيأ ليسي

 رخآ دنع اهذش ةّوق نوكت نأ بجيف «رضولا ةلاسإلا اهدحأ : ةثالث هوجول ّدِشلاو تاطابرلا ىلإ

 محلملا (131ع«ل1 صعو) ءاودلا ظفحل يناثلاو ءاهرصع نسحيل ةهّوفلا دنع اهدش ىخرأو ةحرقملا

 بجيو .(1فم5) نيتفشلا ماحلإل ثلاثلاو «ديدش دش ىلإ جاتحت سيلو ةحرقلا ىلع محلل تبنملاو

 طبرلاب غلبت نأ بجي الو ءأحلاص ًاّمض ًاماض لب «(آنم5) نيتفشلا دنع ًاوخر هيف ّدشلا نوكي ال نأ

 جلاعت نأ مرولا عم كنكمي الف «مرولا عنمي ًانيعم نوكي نأ يغبنيو «مروي ًاغلبم ماليألا نم
 ةاعارم عم ناك مرو ٍّيأ ,؛هجالعو مرولاب لغتشاف مرو رهظو عنمي نأ كنكمي مل نإف «ةحرقلا

 دسف اذإ كلذكو «ةحرقلا ةاعارم صلختف مرولا (7:680680 جالع نم غرفت نأ ىلإ ةحرقلا سفنل

 ؛ةمجحملاب ولو (81009) مدلا جارخإو طرشلاب كلذ تجلاع ءّدوسا وأ ٌرضخاف ةحرقلا يلاوح ام

 ةحرقلا تدجو وأ ةحرقلا تغّرفت اذإو . ةففجم (36«لذهنه«5) ةيودأ مث «ةسباي ةجنفسإ همزلت مث

 دق لب «ٌبصني سيل وأ ءيش ندبلا نم ةحرقلا ىلإ ّبصني له ءيش لّوأ لمأتت نأ بجيف «ةجذاس

 ءيش اهيلإ ٌبصني ناك نإو ءاهسفن ةاوادملاب اهتدصق ءيش اهيلإ ٌبصني سيل ناك نإف عطقنا

 دق (؟7هدمن#) ءيقلا ْنِإف ( ءيق وأ (طتةعسطمءه) لاهسإ وأ دصف لثمب اهيلإ ٌبصني ام عنمب لغتشاف

 ريغ وأ ةيشغأ وأ ماظع اياظش حورقلا يف ناك اذإو .«طارقب» هب دهش دقو «كلذ يف ًاضيأ عفني

 نم هرّيدت نأ بجي ام لّوأو . ماظعلا باب يف هانلق ام لمعا نكلو ءاهبذج يف لجعتست الف «كلذ

 تدجو نإو .لامدإلاو محللا تابنإ مث ءاهتيودأب ةيقنتلا مث «هتيودأب حييقتلا وه ةحرقلا رمأ
 نم اهيف دب الف ةرضولا امأو . هل (10 هانسو) عذل ال امب طقف لمداف ءاهل روغ ال ةيوتسم ةّيقن ةحرقلا

 مث هب ٌسحي ال (156 :ةو28هه) ٌّسحلا ْنأل عذلألا ىلإ جاتحت جلاعت ام لّوأ يفو .عذال ٍلاج

 ام عجوت نأ كلذ عيمج يف قتاو «محللا تابنإ تقو نيحي نأ ىلإ ًاعذل ٌفخأ وه ام ىلإ جّردتت



 ففي ربجلاو رسكلاب قّلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفت يف : عبارلا نفلا /عبارلا باتكلا

 نم ةعناملا بابسألا طيمت نأ بجيو «باهتلاو (8130) ةرارح كانه تناك اذإ اصوصخو .كنكمأ
 اهجلاعت مل نإ كْنِإَف «ةءادرلا ىلإ ةحرقلاب ليمت اهّنأ انركذو ءاهانددع يتلا بابسألا يفو لامدنإلا
 (02ع22) وضعلا جازم حلصأ ام ًاريثكو . . كنكمي مل لب ينير امك جورقلا جالعل غرفتت مل الو

 يف وه نوكيو .ءيدر محل اهيلع تبني ةلهر ةحرقلا نوكت اه اريككو .ةحرقلا حالصإ يف ىفكف
 ةراصع :لثم ءاهب فّيطملا محلل ةدّربم ةيلطأب جلاعيف «ةنوخسو (181151506125) ةرمح ىلإ هسفن

 لمدني لازي الف «جلثلاب ةدربم ةّيروفاكلاو ةّيلدنصلا ةيلطألاو لخلاو ينمرألا نيطلاب بلعثلا بنع
 نيكستب ًالوأ اهيف لغتشت نأ بجي (ه) عجولا ةديدشلا ةعجولا حورقلاو .قيضيو حرجلا
 نكسن مل نإ اّنأل ء«حورقلل ةداضم تناك نإو «ةلاحم ال اهفرعت يتلا تايخرملاب كلذو «عجولا
 يتلا يهو «ىّقنت نأ جاتحت ةرضولا حورقلاو . انكرادت هانكس اذإف .جلاعن نأ انل أيهتي مل «عجولا
 مل اذإو «مهارملاو تارورذلاب تيقن امبرو «لسغب تيقث امبرو ءاهنم ليسي امو اهتابوطر 0

 نأ بجيف ء«رئارذلا اصوصخو ءاهمرج ىلإ ًاصلاخ (34ءاةنهنموو) ءاودلا اهيقالي نأ نكمي مل قنت :

 تبن امبرو «ليلق تملع امك هؤالج محلل تبنملاو رتكأ اليف يتلو محبللا تير هينا
 0 «تادربملاب جراخ نم ىلطيو .داح ءاودب لكؤي نأ ىلإ جيتح دحاو ؛ءيدر محل

 مث ءاهفزخ علقن نأ جاتحت اهنإف ريصاونلل انجالع قيرط ًاضيأ اذهو «جلاعي مث ,ةشيركشخلا
 م محلل ًاتبنم (8045) نادبألا ضعب بسحب نوكي دحاولا ءاودلاو ءجلاعن
 كلذلو «تبنم الو لاج ريغ اهضعب بسحبو ءًادج ًانيل ندبلا كلذ ناك اذإ ءالجلا ديدش الاكأ

 وأ .هنهد ليلقت أ ءهنزو ريثكتب اَمإ ىوقي نأ ىلإ (8043) ندب يف (816016185) ءاودلا جاتحي

 هيلإ سايقلاب نوكي رخآ (8009) ندب يفو ءءالجو فيفجت هيف هيلإ رخآ (114ءلنومعو) ءاود ةفاضإب

 نأب حورقلا ىلوأو «ضيباوقلا ضعب هيلإ فيضت وأ هنهد ديزي وأ «هنزو نم صقني نأ ىلإ الاكأ

 ظ ,مايأ ةثالث ةحرقلا ىلع (0«24:ههعءو) ءاودلا كرتت ن أ بجاولا نمو «.هلامدنا رسع ام هؤاود يومي

 دب الو ناك نإف «حورقلا نع نهدلا دعبت نأ بجيو .اهلعف لعفت مل تجلرع اذإ اهنإف «لحت مث
 قفرت نأ بجيف «ةحرقلا الإ كل نكي مل نإو ءىكطصملا نهدو سآلا نهدو عورخلا نهدف
 ّسحلا ديلبلا اًمأو .يوقلا ءاودلاب اهعاجيإ نم رذحنو ءاهل ةلماحلا (0835) ءاضعألا نم ساحلاب
 .عفنلا ريثكلا ريطخلا فيرشلاو نطابلاو ؛جالعلا بجاو نع هيف فقوتت الف (16 560534408)

 كيل ال ا تك ل ا
 ا ل ل ا دو وو اد
 نيب وه ام ىلإ جاتحت اهب نقحب يتلاو .غمصلاو ءاريثكلا لثم ءرثكأ تايرغم ىلإ جاتحتو
 3 «كّرحت الو اهؤاضعأ ةكست نأ حورقلا ( 1: ءواصعمأ) جالع يف باوصلا نمو .نيرمألا

 ًاصوصخو «ةفينع تاكرح لّوألا دعب كّرحتت نأ نم ةرضم ّلقأ ةقيفر ةكرح رمألا لّوأ يف كّرحتت
 نيب ماحتلا اهرواجت نم عقي نأ «حورقلا يف ىقوتت نأ بجيو .طالخألا ءيدر (8091) ندب يف
 نيبو «نينفجلا نيبو «نيعلاو (114©:8)نفجلا نيب عقي يذلا قصللا لثم «نيرواجتم نيوضع
 نييارشلل ةرواجملا حورقلاو «ريصاونلا ىلإ ةلاحتسالا ةعيرس يباخملاو فوهكلاو «نيعبصإلا
 «نينذألا فلخو طبإلاو نيتيبرألاك وخرلا محللا نم اهرواجي ءام مرو ىلإ يّدؤت رابكلا ةدروألاو



 ربجلاو رسكلاب قلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفت يف : عبارلا نفلا /عبارلا باتكلا فيا

 ًاثيدر نديلا ناك اذإ ًاصوصخو .اهنيعب ةلعلا كلتل هانركذ امم هوحنو (1:8) برجلا يدؤي امك

 ةيقنتب كلذ جلاعت نأ بجيف «ةحرقلا ىلإ ىأتيو (©هنه) عجولا ٌدتشي ٍذئنيحو ال ونضف ادولم

 طوحن نأ ىلإ اذه لثم يف جاتحنو .هجالع ىجري ال مرولا قني مل امو هباب يف ليق امبو «ندبلا

 ًازجاح (0عم5) وضعلا نيبو اهنيب لعجنو ًايقن ندبلا ناك نإ هوحنو نوقيلسابلاب ىذألا نم ةحرقلا

 نم هنأ وهو «ةعماج ةّيصو عمست نأ بجي .لاح لك يف ةحرقلا ىلإ ىذألا يّدأت نع ًاعنام

 الف لاحلا يف عفني مل نإ قفاوملاو ؛قفاوم ريغ وأ ًاقفاوم اَمِإ ةحرقلا هب جلاعت ام نوكي نأ بجاولا

 دِص وه ان ةدايز ةبلع لّدتو «فعضأ هّنأل هتفلاخم نوكي نأ اّمِإ قفاوملا ريغلاو « ةزضم هبجصت

 نأ امو ؛هتوق يف دازي نأ بجيف رخآ داسف ريغ نم كلذ ريغ وأ ةيقنت وأ فيفجت نم هنم عّقوتملا

 (8مةنمءاه9) ةرمح ثدحيف ء«هيلإ جاتحي ام قوف نسي هنأ لثم ىرخأ هوجول هتفلاخم نوكت

 ىلإ هب ليمت وأ «دربم مهرمب تقولا يف هباهتلا نم أفطيو ءهتّوق نم صقنت نأ جاتحيف ًاباهتلاو

 ةتوخيبس رد يف ءنيزتادا عاتجي «هيلإ جاتحملا ردقلا هنخسي سيل وأ هدربي هنأ ملعتف ةدومكو داوس

 ففجي وأ ؛هوحنو صفعلاو رانلجلاك تافقجملاو ضباوقلا ةّوق يف ديزت نأ جاتحتف .هلهرت وأ

 .هئالج ةّوق رسكت نأ جاتحنف مسن امك «روغيو ةلكاتتوأ «كل ركذن امب هفيفجت كرادتت نأ بجيف

 نوكي نأ جاتحتف ءام باب يف طرفم ليلعلا جازم نأل 010:9565) ءاودلا قفاوي ال ام ًاريثكو

 . هتقفاوم باب يف ًافيعض وأ «هجازم ىلإ هديعي ىتح بابلا كلذ ٌدض يف ًايوق ا ءاودلا

 ةتديدصلا حو رقلا (1ءواصعما) جالع يف 1: : لصف

 تايبنإب لغتشت مث «ديدصلا يقنتل ةففجملا (0660:هم65) ةيودألا اهيف لمعتست نأ جاتحت

 فعضل اهتنّمعو اهتروغ تابنإلا (064«لنءمعو) ةيودأ هيلع ليعتساو ةلهر تناك ءمحللا

 (84ءلنههسعو) ءاودلا تلمعتسا اذإو «لمعتسي مث الَوأ ففجي نأ بجي لب ءحورقلا كلت ماسجأ

 كلذ بسحب 046لنءمعو) ءاودلا ْنأ ملعاف «تدادزا اهتيأر وأ صقنت :5 (040هزذ561:6) ةبوطرلا دجت ملف

 ةضانق ةيوذاحو التم اشعلاك وينلا ءالجلاب هنعأو هفيفجتو هتيوقت يف دزف «ففجمب سيل ندبلا

 دق ةحرقلا تيأر نإو «فيفجت هيف ًائهد هلعجاو .نهدلا ةّوق نم للقو ء«ّبشلاو راثذجلا لثم

 ظفحاو «ضبقلاو ءالجلاو فيفجتلا ينعأ ءاهلك ىوقلا نم صقناف «فافجلا يف ًاضيأ تطرفأ

 نأ وهو دحاو ءيشب طلغت الو «حورقلا يف محلل ةتبنملا (4علن لصعو) ةيودألا يف ةيصولا هذه

 (84هذوان6© ةبوطر ىلإ هتيمحل ليحيو ءوضعلا لكأيف ( يغبني امم ىلجأ (04ءلنءمعو) ءاودلا نوكي

 نوغا ةحرقلا لعجي (04«ل1همعو) ءاودلا اذه لثمو ء«ءالجلا ةّوق يف ديزتف : دندن اهبسحت ةلئاس

 ةيودألا نأ ملعاو . .رهاظ عذلب ليلعلا سحيو (ةنم:) ةفشلا فزختتو «مّروتملاب هبشأو نخسأو

 ام اهنمو . حاقللا لصأو نويفألاو جنبلاك ديربتلا ةديدش يه ام اهنم حورقلل ةففجملا (36601كمعو)

 ةلباقم بسحبو ءرخآلاب امهدحأ لدعت نأ كل نوكيف «تفزلاو جنايتيرلا لثم نيخستلا ةديدش يه

 لثم ةفمجملا (846لذهلهعو) ةيودألا يه ديدصلل ةيقنملا ةيودألاو . ةيئزجلا ةجزمألا نم جازمب جازم

 نامعنلا قئاقشو هقيوسو ريعشلا قيقدو جنسادرملاو دنكلا راشقو نامّرلا روشقو صفعلاو بمحل

 اخوبطم وأ وه امك هب ٌدمضو ءهزوجو ّيرطلا زوجلا قروب دّمض اذإو نموا رش فروو

 . ىذأ ريغب (384هذؤ6د5©) تابوطرلا فشنو : العب عفن تباركت
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 «ضيبي ىتح تيزلاب ةراتو لخلاب ةرات ىقسيف جنسادرملا ذخؤي نأ ءدّيج مهرم ةفص هذهو

 ايميلقاو بشلاو نيوخألا مدو رانلجلاو صفعلاو قورعلاو جتخسورلاو لحكلا نم ذخؤي مث

 نم تددعأ ام ءسدس اهنم دحاو لك نم نوكيو ًادّيج قحسيو قدي ؛ءاوس ءازجأ ةضفلا

 .نيذابارقلا 5 اهانركد (11ع01ء1معو) ةيودأ يشن لمعتستو لمعتسيو  عيمجلا طلختف جنسادرملا

 .رحبلا ءام اهنمو «ةرئاغلا حورقلا يف اهركذن امك «تالايسلاب ديدصلا لسغ ىلإ جاتحي ام ًاريثكو
 نإ ٌرضت نآلا ةروكذملا (31ع01ء1265) ةيودألا هذه عيمجو 52 عدريو لسغيف بشلا ءام امأو

 جلمألاو جليلهلا خيبطو «فيفجتلا دّيج وهف دعسلا هيف خوبطملا ءاملاو ءمرو ةحرقلا عم ناك

 .اضيأ كلذ ىف دّيج ردسلا قروو تخردازالا خيبطو

 ةححس ولا حو رقلا (1ةوطسصعمأ) جالع يف : لصف

 عذلأو ىوقأ وه امب لوألا نم ئدتبتو .ةيلاجلا (84ءلنءمعو) ةيودألا اهيف لمعتست نأ بجي

 كلع ًاضيأو .ٌلْخ ليلقو لسع عم دنوارزلاو جرطيشلا لثم ىلإ جردت مث «نوناقلا يف انلق ام ىلع

 ةشيشحو ةنسركلا قيقد ًاضيأو «لسع عم نسوسلا لصأ ًاضيأو ءنمس وأ درو نهد هلثمب مطبلا

 .ةطيسبلا ةيراجنزلا اهّلك رضخلا مهارملاو يدنهلا مهرملا :تابكرملا نمو .ريشواجلا
 مهرمو «ةنسركلا قيقدب ةذختملا مهارملاو «ةّيروسيقلا مهارملاو .هوحنو قشألاب ةطولخملاو
 ء«فاّمجلا :ةيودألا نمو سيناجومرقب فورعملاو رضخألا صرقلاو دوسألا صرقلاو حلمملا

 دتشا اذإو ءءاوس ةدعجو جاذيفسا دحوي وأ ةفازيش ءارحأ تشو: لسعر تيزلا يدرد ذدخؤي

 مالو .حلملا نوتيزلا : ةدّيجلا (655[2135) ةدمضألا 0 . لسعلا عم نويسارفلا عفن ةن خسوتلا

 اهلك .ةرئاغلا باب ىف لوقن ام ىلع تالالاّيسلا نم ل

 ْ .مرو ناك نإ ٌرضت

 يباخملاو ةرئاغلا حورقلاو فوهكلا (1 عوام ع2 جالع يف : لصف

 .مدلاو ءاذغلا ةرازغ عم الإ كلذ نوكي الو ءأمحل اهألمت نأ ىلإ اهجالع يف جاتحت هذه
 اهعضو نوكي نأ بجيو «ًاعيمج ةيقنتلاو فيفجتلا ةديدش (8469:ك5©56) ةيودأ ىلإ كلذ يف جاتحيو

 نم حرقلا لصأ هيف ًاقافتا عضوملا اذه تدجو نإف «ليسي لب ءديدصلا اهيف سبتحي ال ًاعضو
 5 نكمي ناكو كلذ فالخب ناك نإو «كلذف «لفسأ ىلإ اهتاهّوفو قوف ىلإ (0:825) وضعلا

 نم ذب نكي مل هنكمي مل نإو د ا ا

 لل را .ًافهك ىقبي ال ًايصقتسم امش اهلصأ ىلإ ةحرملا

 تلعف اذإف «كلذ نم رطخ هب ثدحي لهو ءوضعلا لاح كلذ يف لمأتيو ديلا لمعب ًاثادحإ

 لّوألا ىفو ء«هنع تفشك يذلا لصألا ىلإ ًايهتنم ةهّوفلا نم ًاثدتبم «طابرلاب ةحرقلا تددش .كلذ
 طابرلاب غلبت نأ بجي الو «ًاعيمج نيهجولا يف ةيلاعلا ةهجلا يف ّدشلا ٌدشأ لعجتو «كلذ فالخب

 ال يتلا ةيقنملا ةتبنملا لياتفلا لاخدإو لسغلاب تلغتشا ّقشلا كنكمي مل اذإو ؛ماريإلا مث ماليولا

 احجنم غلاب ًاديج ناكف لسرلا مهرم نحن انبّرج دقو ءاهيف نيرمألا ةّوقلا اهتابنإ اهتيقنت لطبت
 قيقد مث ءاسريإلا مث نوطوفموس مث ءًادج بيجع هنم يشح اذإ نويروطنقلاو «ةاوادملاب
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 نأ نكمي نكلو ءادّيج ًاقاصتلا اهيف (55) دلجلا قصتلي مل ؛كرادتت مل اذإ يباخملاو .ةنسركلا
 اهيّقنت ال يباخملاو فوهكلاو ةرئاغلا حورقلاو «حيحصلا هبشي ًاموزل مزليل (5140) دلجلا فّمجت

 اهيف قرزي ةلاسغ تالايس لعجت نأ الإ محللا اهيف تبني الو «ةغلاب ةيقنت (06هةنهنه«) ةيودألا

 رصعلاو «ةبصنلا اهتيقنت يف يفكي الكش اهلكش نكي مل اذإ اصوصخو «لئاتفب سدي وأ تاقارزب
 لاّسغ دامرلا ءامو «بارشلاب ًاجوزمم ًاصوصخو «تالاسغلا نم لسغلاو ءانّيب ام ىلع طابرلا نم

 ءاملاو «فمجيو لسغي هنإف «كلذ نم بيرق رحبلا ءامو «حورقلا نم رضولا ليلق هلمتحي ال يوق
 الو كلذ نم ءيش حلصي مل مرو ناك اذإف ءوضعلا ىلإ بّلحتي امل عنام كلذ عمو لاّسغ يّبشلا
 قرخ اهتاطابر يف (0464:هه65) ةيودألا قوف اهيلع عضوت نأ بجي حورقلا هذهو «بارشلا

 يتلا مهارملا ةمواقم يف هيلإ جاتحيو .هجازم حالص يف (0:عده) وضعلا هيلإ جاتحي امب «ةخوطلم

 اهّنأ ىلع ليلدلاو ؛«ءاودلا نم بجي امب ةّيلطم ىرخأ ةقرخ ةحرقلا مف ىلع نوكتل ًالخاد لمعتست
 (34هلنءنمعو) ءاودلا ةّوقو طبرلاب اهنع رصعنا امّبرو «لفاسألا ةئينأمطو ليسي ام ةلق تقصتلا

 . تقصتلاو تفج مث «ةعفد ةريثك 2-2222 تابوطر

 حو رقلا دود (1ءوامعصأ) ”جالع يف : لصف

 يف (83) نذآلا باب يف اهانركذ ةيودأو .يرهنلا جندوفلا ةراصع هل ةعفانلا انقل نيف |

 . ثلاثلا باتكلا

 حورقلا يف محللا تابنإ يف : لصف
 تيقن اذإف ءاهيلإ لصي ملف لق نإ ءاذغلا اهيلإ بذجيو ءىّقني ىتح محللا تبني ال نأ بجي

 لامعتسا يف ؛يعارت نأ بجيو «تناك نيأو «حورقلا تناك فيك ةّوقب ءالجو عاذل لك دعبف

 ةبوطر لضف نم رهظي ام دّهعت نم ةروكذملا اياصولا ءمحلل ةتبنملا (04هنههوو) ةيودألا

 ثيح نم سيل «ةّيديدصلا حورقلا باب يف هانلق ام لمعتف ءفافج لضف وأ ءاهيف (86هذوؤنه©)

 ديدش ناك اذإ تبني يذلا محللا ثيح نم لب «فافجلا ديدش افاج ريصي وأ ابطر حرقلا ىقبي

 ناك نإ هعمشو هنهد يف ةدايزلاو هلييست هفيفجت للقي اممو .ًافاج ًاليلق وأ 06هنوننت«) ةبوطرلا

 وأ ءهيف (64«لنهأهءو) ةيودآلا رثكتو هتناهد للقيو رثخيو ظلغي نأ هفيفجت يف ديزي اًممو ءايهرط

 امّيرو «عرسأو رسعأ تاورذلابو ءأطبأو قفوأ د مل .«لسعلا لثم اهيف دازي

 «سبارشلاو مهارجلاب هقدحتو (1مكانأ12100) رورذلا رثنت نأ باوصلا نم نوكيف محلل تبلص

 دقو .يّوقيو فمجيو يقنيو لسغي امب حورقلا عيمجل دّيج (0060155) ءاود ضباقلا ًاصوصخو

 ائيش انهه اهرايخ نم ركذن نأ يرحلابو «تاحارجلا باب يف ةتبنملا (31«لنءمعو) ةيودألا انركذ

 قوحسملا نوزلحلاو كمسلا ءارغو تورزنألاو قرحملا لحكلا وهو «عضوملا اذهب ىلوأ وهو

 رضولل ًاصوصخو دعسلاو فوللاو فساجنربلاو ٌجولاو قرحملا راّبألاو ناقرباشلا لابوتو
 .اهلامدإو اهفيفجت يف بيجع قرحملا جاجزلاو «ةياغ نويرطنقلاو «ًادج ةّيوق ةدعجلاو '

 ةنفعتملا ريغ ةلكآتملا حورقلا (1ع211262() جالع يف 7 : لصف

 ءوضعلا وأ ندبلا يقنت :: نأ ةئيبخلاو ةلكاتملا (1ءءوندعم جالع يف (0ءهعجهل) يلكلا نوناقلا
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 ريغ نم ءاذغلا حالصإو ةيلطألاب هجازم لدبتو ؛هيلع قلعلا لاسرإو هتماجحب ًايقن ندبلا ناك نإ
 ىلإ لكآتلا يعس جوحأ امبرو ءاهتءادر يف ديزي امم كلذ يف ةعفادملا ّنإف «ةعفادم الو ريخأت
 درولا ءامو ءسآلا ءامو «درابلا ءاملاب ليطنتلا اهعم ةوفع ال يتلا ةلكآتملا عفنيو ءوضعلا عطق
 جذاس ءام وأ درو ءامب جوزمملا لخلاو «ةرارح نكت مل نإ ضباقلا بارشلاو «يعارلا اصع ءامو
 (5«مونو) ةنوفع كانه ناك نإو «ةفّمجملا ةدّربملا هايملا نم كلذ وحنو (5120 ةرارح تناك نإ ريثك
 ضباوقلا لامعتسا اهجالع دوجأ نأ مث «ةنفعتملا باب يف هلوقنس امم كلذ ريغو رحبلا ءامبف
 ةكوشلاو ء«درولا رزبو ءيكطصملا قروو «سدعلاو «ناّمرلا روشق لثم ةدّربملا ةففجملا
 ّبش نم معطب هذه لاثمأ يّوقيو «ةيودألا هذه اهيف (©هدعط) تالوطن ءسآلا بحو «ةيرصملا
 . يرطلا نوتيزلا قرو وأ قيوس عم لمحلا ناسل وأ قرحم سباي عرق وأ نيبجنكس وأ «ةوخنو

 ةئيدرلاو ةنفعتملا حورقلا (1 عودا عه1) جالع يف : لصف

 ًاًيقن ندبلا ناك وأ ءهسفن (0:عد2) وضعلا وأ ندبلا ةيقنت اهجالع لصأ ةئيدرلا حورقلا هذه
 .ًارارم هانركذ ام ىلع «جازملل ةحلصملا ةيلطألاو قلعلاو (0انممن28) ةماجحلا نم هدحو هيقنت امب
 اهنع منمي نأ بجيو ءاهّرش ديزي اهقتع نإف ءاهجالع يف ىناوتت نأ بجي الو ؛ءاذغلا ديوجتو
 ءداسفلا يف تطرفأ اذإ ًاضيأ حورقلا هذه لاثمأو «قيوسلا عم جنبلا اهنكسي اًممو ؛ةراحلا ماروألا
 محللا آلإ ىقبي ال يك عطقلاب وأ داحلا ءاودلاب وأ رانلاب يكلاب لاصئتسالا ىلإ ترحل انكر
 ذخأي داحلا ءاودلاو .يقنلا ضيبألا حيحصلا مظعلاو «هنولو همد ةدوجب فورعملا «حيحصلا
 نكت مل نإو هذهف «عضو دعب ًاعضو هيلع عضوت نمسلاب هماليإ كرادتيو هجرخيو «فزخلا عيمج
 نم ملسيل (0:8303) وضعلا عطق ىلإ تجوحا امبرو «ةثيبخ ةئيدر يهف ةفزختم الو ريصاون
 ريصاونلا باب يف ةروكذملا هايملاو رحبلا ءام لثمب يه اهل حلصت يتلا تاليطنتلاو . هتنوفع
 يتلا ةيودألاو لحت الو ءًامايأ كرتت نأ «ةيودألا اهيلع لمعتسا اذإ .بجي اهريغو حورقلا هذهو
 رزبو حلاملا كمسلا محل وأ «ّبش نم ءيش عم ةنسركلا قيقد لثم يه هذه يف لمعتست نأ بجي
 قيقدو «نوّمكو نورطن وأ نيتلا رجش قرو وأ نيت وأ بيبزب اشاح وأ «سيدقلقب ًاقوحسم ناّتكلا

 قروو قرحم سباي عرق وأ لسعب بنركلا وأ «لسعب ًاخوبطم رافلا لصب ةدمضأ وأ «لسع عم
 ظ . يرطلا نوتيزلا

 راجنز .أزج أزج عورخلا قرو ةراصعو دنوار ذخؤي : بكرم (34601ء565) ءاود ةمص ظ

 رامحلا ءاّثق ةراصعب هتيوقت ىلإ جيتحا امبرو «لسعلا ماوق يف ءاملاب خوطل هنم ذختت «ءزج فصن

 ةحرقلل خوطل هنم ذختت ءاوس تيزو صفعو دنوارز اضيأو «سباي قرخ هيلع لعجتو «يروسلاو
 . ءزج فصن خيئرز «ءزج ءزج راطقلقو ةرون وأ اهلوحو

 ٌلْخ يف خبطت نأب خوطل هنم ذخّتت «ةعبرأ جاز «ةرشع راطقلقلا ءرشع ىنثا يروسلا ًاضيأو
 . حورقلا هب خطليو دّوْرمب هنم ذخؤي مث «لخلا بهذي ىتح يلوطوق فصن فيقث

 رشع ةتس ديدحلا روشق ءأءزج نورشع دحاو ّلك نم جازلاو راطقلقلا نم ذخؤي ًاضيأو
 . ةينامث بوقثم ريغ صفع ءاءزج
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 فصن ءزج فصن قرحم روسيقو ساحنلا روشقو قرحم ٌبش «؛ءزج حلم ذخؤي ًاضيأو
 رج

 كلعلا نم ءيشب عمجي «دنوارزو راجنزو صفعو جتخسورو تورزنع ذخؤي دّيج مهرم

 . ةحرقلا فيظنت دعب لمعتسيو «ةكولعو ةنودل هل نوكتل

 ءرشع ةتس بش ء«رشع ةتس ةّيح ةرون «نيرشعو ةعبرأ رمحأ جاز ذخؤي :بّرجم ةياغ ءاود

 تيز «نيرشعو ةئام عمش «نيثالثو نينثا دحاو لك نم صفعو ردنك ءرشع ةتس ناّمرلا روشق
 ] . يلوطوق قيتع

 ءردنك ءصاصرلا جاذيفسإ ءقرحم ساحن «تيربك ءقرحم صاصر ذخؤي :دّيج رخآ

 (ةءمع:8ل) يلك محش «نيمهرد نيمهرد ردف . يكطصم ؛ريشواج ءقشا ءايميلقا ءّرم . جنسادرم

 رادقم لخلا يف بوذي ام بوذي ؛ةثالث ةثالث ءعمش «سآلا نهد «طابنألا كلع .جنايتير ءرقبلا

 .نجعيو عمجيو قحسي امو بوذي ال ام «هب نجعي ام

 .ةيقوأ كوكحم راجنز «ةيقوأ ساحنلا لابوت ذخؤي :هريغو «سونيلاج» هعمج جحنم ءاود

 ام بوذ يف همسر ىلع مهرم هنم ذختي ءفصنو ةيقوأ سكرال ةغمص « لطر فصن عمش

 هب طلخي نأ اوبحتساو «ةجاحلا ردقب صقنيو .عمشلا دازيو ءقحسني ام قحسو «بوذي

 ركذلا لثم ىلع حورقلا هذه تناك اذإو ءاليوط امالك «سونيلاج» هيلع ملكتو «ساجورقيذ
 واق رهف شباب عرقو «نورزنأ ءاودو «ءقرحملا ساطرقلا (84641هن565) ءاود اهيف تلمعتسا

 .بلدلا قرو وأ ورسلا قرو دامر وأ «قرحم خسو فوص

 ةينوريخلاو لامدنالا ةرسعلا (1 عه عطأ) جالع ىف 0. لصف

 نوكي امك «ةنفعتملا ريغو ةلكآتملا ريغ اقلطم لامدنالا ةرسع يه يتلا حورقلا نأ ملعا

 هذهو ةذم اهلاح ىلع فقتو .يعس اهعم نوكي ال دق هذهف «ناتيعاس امهنإف «صاخلا ريغ ماعلا

 نم ريصاونلاو ةنفعتملاو ةلكآتملا ةلمجلابو .ةقزختم نوكت نأ بجي ال اهنأل ءًاضيأ ريصاونلا ريغ

 نع دعبلا يفو داسفلا ىف ةياغلا ىهف ةينوريخلا امأو . سكع ريغ نم لامدنإلا ةرسعلا ةلمج

 .حلصأف 5 ةءادر بسلا ناك نإ هّنأ .حورقملا هذه (1ءواسص ع ) جالع يف نوناقلاو «لامذدنالا

 ءاذغلا يف عسويو «هرثكف «هتلق وأ ؛كلذل ًاداضم ًادّيج امد دلوي ام ءاذغلا لعجاف مد ةءادر وأ

 ناك نإو .خسولاو لهرلا (1ءوطصعه) جالع جلاعن ءاخسوتو الهرت ببسلا ناك نإو .«دّيجلا

 هقّرعت نأ كلذ يف دّيجلا نمو «لدتعم بيطرتب جلاعف «دعب ًاروصان رصي مل ًاطرفم ًافافج ببسلا

 كنِإف ءردقلا كلذ زواجت الو كسمت مث « خفتنيو ٌرمحيو (0:عه5) وضعلا قرعي نأ ىلإ راح ءامب .

 لقأ كلذ دعب نم (34ءلنءمعو) ءاودلا لعجاو ءوضعلا ىلإ ةميظع ةفآو ةريثك ةدام هب بذجت

 كلدو ءامدإو ةحرقلل كح ىلإ جيتحا امبرو «رتافلا ءاملاب ةلولبم ةقرخ عضو عفن امبرو «ًافيفجت
 اهب طيحي امل تضرع لاح ةءادر ببسلا ناك نإو .ةّيتفزلا ةبذاجلا مهارملا لامعتساو ءاهوضعل

 ناك نإو «تاففجملاب كرادتلاو (81009) مدلا جارخإو طرشلا نم هتفرع امب جلوع ءمحللا نم

 «ءالتما ناك نإ نكلو «كلذ حارأ ام ًاريثكف ءاهلس وأ اهمد لّيَسو اهعطقاف «ىقست ةيلاد ببسلا



 فيفي ربجلاو رسكلاب قلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفت يف : عبارلا نفلا /عبارلا باتكلا

 ام (81009) مدلا نم اهنم لّيسو «ةيلادلل ضّرعت مث ناك نإ ًايوادوس أطلخ غرفتساو دصفلاب أدباف

 يتلا ةحارجلا جلاع مث «ىلوألا ةحرقلا نم ٌرش وه ام ةيلادلل كضّرعت نم ضرعي الئل ,كنكمأ

 ببسب كلذو ءوضعلا فعض بيبسلا ناك نإو «لامدنإلا ةرسعلا ةحرقلا مث ؛ةيلادلا نم تضرع
 امو «دربو ّرح نم هبسحب يذلا لادتعالا نع ديعب طرفم جازم ءوس لب «قفتا فيك ال «جازم ءوس
 .ةبوطرلاو (5120 ةرارحلا عبتي رثكألا يف لّوألاو ءديدش فئاكت وأ طرفم لخلخت نم ةجزمألا عبتي
 ءّدضلا بجوي ام وأ ءًدضلاب بجوملا جلاعت نأ بجيف «ةسوبيلاو ةدوربلا يناثلاو «ةبوطرلا وأ
 ىلإ هجالع يف جاتحيو ءاهاَيِإ ةلسرملاو ةداملل ةباذجلا (5180 ةرارحلا نع ببسلا نوكي ام اريثكو
 ببسلا ناك نإو ءريصاونلا (1مهداهد621) جالع جلاعف ءًاروصان ببسلا ناك نإو «ةضباقلا ةدربملا

 كحلا انلعف كحلاب هيلع ام ةلازإ نكمي ناك نإف « مظعلا نع انفشكو انحّرش ءاهيلي يذلا مظعلا داسف
 هب مالغ ناك : «سونيلاج» لاق . مظعلا داسف باب يف هحرشن ام انلعفو انعطق الإو ءانيصقتساو
 هب طيحي ام عيمج ٌصقلا مظع نع انفشكف .هصق طسو يف يذلا مظعلا ىلإ غلب دق هردص يف روصان
 هيلع يذلا عضوملا وه هنم دسافلا عضوملا ناكو هعطق ىلإ انررطضاف .داسف هباصأ دق هاندجوف

 انتيانع تناكو ءدسافلا مظعلا عازتنا يف ًاديدش أقفرت انقفرت كلذ انيأر املف «بلقلا ةقالع رقتسم
 ضصقلاب ءاشغلا اذه نم لصتا ام ناكو «هتمالس ىلع هظفحو « لخاد نم هل يشغملا ءاشغلا ءاقبتساب
 يف دّمعتلاب هنع انفشك اذإ هارن ام لثم آني ًارظن 51250 بلقلا ىلإ رظنن انكو :لاق .ًاضيأ نفع دق
 صقلا نم هانعطق يذلا عضوملا كلذ يف محللا تف مالغلا كلذ مِلَسف لاق ( (ةص 010(2/) حيرشتلا

 هب موقي ناك ام لثمب هتيطغتو (51600) بلقلا رتس نم موقي راصو «ضعبب هضعب لصتاو ءًلتما ىتح
 اهيف بقتني يتلا تاحارجلا نم مظعأب اذه سيلو :لاق «بلقلل فالغلا (1624) سأر كلذ لبق
 مد ةرمحملاب اهنم ليسي نأ باوصلا نمف تمدقو حورقلا تقتعا اذإ هنأ لوقيو ءاذه (0650 ردصلا
 لثمف لاوحألا بلاغ يف لامدنإلا رسعل ةّدَعملا (01«11همأو) ةيودألا اّمأو ءاهب قيلي ام ىلع (81000)

 قاّرلو ديدحلا رئاس لابوتو ناقروباشلا لابوتو قرحملا ريغو قرحملا راجنزلاو ساحنلا لابوت

 وضعلا ىلإ بلحتلل ةعنام ءايشأ عم اههبشي امو جازلاو راطقلقلاو «تاطوريق اهنم ذختي .بهذلا
 . صفعلاو ّبشلا لثم ناك نإ (0183)

 امث ّبشلا نمو بهذلا ءارغ نمو ايميلقإلا نم ذخؤي :لامدنإلا ةرسعلا هب جلاعي اممو
 . ملعت امك نهدو عمش ةعبرأ ورسلا غمص ءًادحاو ًادحاو ساحنلا روشقو راجنز «ةينامث

 نمو «ةثالث ايميلقإلا نمو .ةعست ربونصلا غمص نمو «ةرشع عمشلا نم ذخؤي ءاضيأو
 ءام وأ رحبلا ءامب ايميلقإلاو راطقلقلا ىري ًاضيأو .ةيافكلا سآلا نهد نمو ؛ةتس راطقلقلا
 .«سمشلا ىف ةدّيج ةيبرت ؛ جازملا بسحب ًاريسي اخبط ةرونلاو يلقلا هيف خوبطم ءام وأ ؛ مرصحلا
 . ىلقلا ءام وأ رحبلا ءام هنع حّلمتي نأ ريغ نم هنع ىفصي مث

 0 ا ا ا يس عاد ويست وج
 :اهنمو «تققدو تففج اذإ ةيروصانلا (846010265) ةيودألا اهنم عفنيو «ةيافكلا رادقم سآلا

 لا بارتو «قرحملا ساحنلاو «قرحملا دنوارزلاو ءاسريإلاو ءةنسركلا
 . بيكرتلا نم (800) ندب لك هقحتسي



 ربجلاو رسكلاب قلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفت يف : عبارلا نفلا /عبارلا باتكلا فيرا

 .رمحألا نيطلاب نّيطيو ّبش ءامب نجعيو «ديدحلا ةداربو ساحنلا ةدارب ذخؤي : ديج ءاود

 . مهرم جنسادرملا نمو هنم ْذْحَي وأ ءًارورذ لمعتسيو قحسيو جرخي مث ءروثتلا يف قرحيو

 نويرزاملا لصأو عمشلا نمو ءائم يبهذلا جنسادرملا نم ذخؤي : : دّيج يبهذ مهرم ةفص
 ةحئارب ةمكحلاب ةقوحسملا بهذلا ةدارب ءالاقثم رشع ةينامث راجنزلا نمو ءلاقثم نوثالثو ةتس 3

 بهذلاو جنسادرملا الوأ هيلع لعجي «لاطرأ ةثالث قيتع قيتع نهد ءالاقثم نيعبرأ مادرعلا

 قرحم صاصرو «عدولا دامرو ءرينانتلا قرح ذخؤي ًايفياز .ةيودألا رئاس مث ءراجنزلاو

 ةفصو . جنسادرمب مّوُق نهدلا كلذ نوكي نأ نم دب الو ءسآلا نهدب مهرم هنم ّلختي «لوسغم

 وأ تيزلا نمو «هلاثمأ ةثالث ًادج قذاحلا ّلخلا نمو .ةيقوأ الثم جنسادرملا نم ذخؤي نأ كلذ

 الو رثخيو اهيف جنسادرملا لحني ىتح قفرلاب قرحي «ناتيقوأ ناك نهد يأ وأ سآلا نهد

 ءرورذ هنم دختي «ءاصقتسا الب ةلوسغم ةرون «راجنز «ساحنلا روشق .ءاهنم ةينوريحللو . قرتحي

 . لسعب اهخطليف مدقتيو ءأرورذ هنم ذختي «نينثا نورطن «ةعبرأ افوز وأ ءأارورذ قوحسم بش وأ

 . ءاودلا اذه اهيلع ٌرذي مث

 هتفصو

 سمشلا يف سّرمت ( ةرشع (162إ/11019) يطوريق «نآزج بش «نآزج ساحنلا روشق ذخؤي

 «راجنز «ردنك «يناردنأ حلم «ساحنلا روشق «ةينامث ةينامث «ّسش جاوا وأ « لمعتستو

 . ةيافكلا رادقم سآلا نهد ( ةريثلتو ةرشع عمش «ءزج ةرون .نآزج دحاو لك نم «نامرلا روشق

 «ةيقوأ ةيقوأ ءبوقثم ريغ صفع «دنوارز «لطر لطر «تيز ,جنسادرم ذخؤي ًاضيأو

 . بصقلا لصأب كّرحيو رانلا ىلع خوطل اهنم ذختي «ناتيقوأ ردنكلا قاقد «ةيقوأ ّقشأ

 قصتلت هل يتلا دولحلاو ريصاونلا (1ءداتمعت1) جالع يف : لصف

 («وننمع5) ريبدت نم بجي ام امأو «لبق نم اهيف ليق دقف اهفانصأو اهماكحأو ريصارونلا امأ

 «عضوملا اذه لبق عضاوم يف اضيأ نيب دقف طبلاب وأ ةبصنلاب هنع ةدسافلا تابوطرلاو ديدصلا ةلاسإ

 امإو «ةلهس ةّيرط اَمِإ ريصاونلا ْنِإف ءًاضيأ فلتخيف ريصاونلاب صاخلا (1ةدطصع5) جالعلا اًمأو

 0 ا 7 ةرسع هذهو اديدش ًاصوغ محللا يف اهقزخت صاغ دق ةقيتع

 وأ «رالات كلاي: وأ ةةريغوأ دارحمب بتاؤحللا نب لصأتسملا عطقلاب هلك فزخلا كلذ ذخأ وه

 0 وا اصوصخو «قاش بعص كلذو ءاودلاب

 نأ نكمأ امبرو «هجالع يساقي نأ ىلإ هنم هيراديو ءهب كلذ ىقبي نأ ىلإ ليمأ ضيرملا ناك امبرو

 :لمديو «تّيملا اهمحل نم يقابلا فّمجيو ءاهلخاد يف ثيبخلا يكدولا اهمحل لكؤيو فّمجي
 ىّقني نأ بجيف كلذ دارأ نمو ءماتلا لامدنإلا لمدأ دق نوكي نأ ريغ نم ةليوط ةّدم ًانكاس ىقبيو

 هنإف كرتيو ( ةففجم (6ل1ءأ568) ةيودأ هوشحي مث .هيف يذلا يكدولا ثيبخلا محللا نع روصانلا

 عاجطضاو ء؛ءام لوصو وأ جازم (88هذةاان؟©) ةبوطر وأ ؛ءالتما يف أطخ عقي مل ام هفافج لاحب ىقبي

 . ةدعر وأ (©هاعط) لاعس وأ ةيرض وأ ةمدص وأ «ملؤم هيلع

 ءاود الف ةميدق ةقيتع ةثيبخ تناك اذإ اهّنأ ملعاف اهلاصئتساو اهعلق (2ءهدنصه51) جالع امأو



 فيل ظ ربجلاو رسكلاب قّلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفت يف : عبارلا نفلا /عبارلا باتكلا

 نم يوتلملا جوعملا طب عم هنّيبن ام ىلع رانلاب هل يكلا وأ «فزخلل عطقلا الإ اهل (04601ه59)
 ةيودألاب يكلا وأ «علقنيف «ىوكي ىتح رذحو زّرحت عم هذفنمو .يكلا بهذم فرعتل هذفانم
 يف اهتلمج نم قبئزلا لتقي «قبئزلاو راجنزلاو تيربكلاو خينرزلاو رداشونلا : لثم ةداحلا
 يف ففجي وأ لاثألا يف دعصيو .ةرون هفصنو يلق هفصنو ديدحلا ةدارب هلثمب طلخيو « عيمجلا
 بهتلا روصانلا يف هنم لعج اذإف «حلملاك دعصيف «بابلا اذهب لاغتشالا لهأ هفرعي ام ىلع ةنينق
 ةعاس نمسلا (0:855) وضعلا ماقلإ ماديو جرخيو «نيتيلكلاب ذخؤيف .محللا نم لصفناو ىوشناو
 نأ تسبق «ريضاوتلا خم لهسلا ئرطلا اهأو .حورقلا جالعب جلاعي مث «عجولا أدهيل ةعاس دعب
 ًاطولخم نوباصلا ءامو «جاجألا رحبلا ءامو .ةدمرألا ءامو «نارطقلاك ءالو ةّيوقلا ةيودألاب لسغي
 «ناليس ريغ نم نيوعرم وأ نيسباي رداشونو جتخسور نم دّعصملا ءاملاو ءرداشونو خيئرز هب
 (34ءلنءمعو) ءاودلا اهيلع عضف تيقن اذإف «ةرونلاو ضيبلا روشق سلكو يلقلا هيف خبط ءامو
 («سونيلاج» ءاودو «عفنلا بيجع برغلا (14ءلنءنمعق) ةيودأ يف دروملا خينرزلا مهرمو . يعورخلا
 كلذ هيشأ او ,راجنزلاو قرحملا ساحنلاو سيدقلقلاو جازلا نم ةفّلؤملا ةيودألاو .يساطرقلا
 اذإ ِهّنأ «نويردنق ولوقسا لصأ بّرج دقو ؛نوطوقموسلاو اسريإلاو ةنسركلا قيقدو نويرطنقلا نم
 كلذكو «مايأ ةثالث كرتي نأ دعب هأربأ روصانلا هنم ىلم اذإ قبرخلا كلذكو «هأربأ روصانلا هنم ىلم
 راجنز وأ ءثورحملا لصأ ةراصع وأ ؛«مطبلا كلع عم رامحلا ءاّفق ةراصع كلذكو يروسلا
 الف «لافطألا (اتفه© لوب ذخؤي وأ ءلخي غمصو راطقلقو جازو سيدقلفو قشأ وأ ءلخب قشأو
 . لمعتسيو فجيو رثخي ىتح صاصر نم نواه يف قحسي لازي

 : ةيردنكسإلا لهأ هلمعتسي (04601ك5©5) ءاود ةفص

 حيرارذلا :ءزج دحاو ّلك نم ٌبشو راجنزو راطقلقو يوشم جازو اسوخنأ لصأ ذخؤي

 نم حيرارذلا فذحيو .حيرارذلا هيف خبط دق لخب عمجي وأ .ًامهرم وأ ًارورذ ذختي ءءزج فصن

 . لسع هعم لعج امبرو «ةخسنلا

 ريثكب ىوقأ وهف اسلكم ناك امو «ضيبلا روشقو جنسادرمو راجنزو ربص ذخؤي اضيأو
 . طلخيو

 دّيجلا محللا رهظ اذإف «لامدنإلا رسع باب يف اهانركذ ةّيوق (86601هنم«5) ةيودأ ًاضيأو
 هجالعب جلاعيو «حلصي نأ بجيف دساف مظع هبرقب ناك اذإو محلل ةتبنملا ةقصلملا تلمعتسا

 نأ (1عونصعهأ) جالعلا داك دقف ةيذم تداع وأ تلق ةّيديدصلا (040ز5ن:6©) تابوطرلا تيأر اذإ

 تاحارجلا ىلعو دئازلا محللا يف : لصف
 لقأ ناك ام لكو «ةففجم ةيلاج (8246010268) ةي رودأ ىلإ كلذ (1عةصعهأ) جالع ىف جاتحي

 تابنإ نإف ءمحللا تابنإ يف عّقوتي ام ةعيبطلا ةنوعم نم انهه عّموتي ال نأ بجيو ءدوجأ وهف أعذل
 لعفل داضم هتنوعم ريغب وأ 04081855) ءاودلا ةنوعمب ناك عبطلا هتبنأ ام لكو : ىعيبط لعف محللا
 نأشلا اذهل ةذختملا صارقألا نأ ملعاو .ءاودلا ىلع ليوعتلا رثكأ نوكي نأ بجي كلذلف ؛عبطلا



 ربجلاو رسكلاب قلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفت يف : عبارلا نفلا /عبارلا باتكلا ”دفض

 يف اهنفدتو صيرقتلاب ظفحت نأ بجيف ءاهنم دب الو ناك نإف «يرطلا لب اهنم قيتعلاب عفتني ال

 ؛حيحصلا كلذ لكب يامل كلك نابل لولا ريل كنج مو ا يع

 خينرز نم ًاداح ءام ىقست نأ ىلإ جاتحت اهّنأ لاقي ام اّمأو «ةوقلل ظفحأ قدانبو ًاصارقأ اهذاختاو

 وه يذلا ءاودلاو ءاهل دسفملا ءاوهلا نيعيو «ةّوقلا لالحنالا اهئيهي امم كلذف ءٌلخ وأ موثو

 لبق نم نكلو «ىوقأ فيطللا ناك امّبرف «ةوقلا ثيح نم ال بابلا اذه يف عفنأ هنإف تبثأو ظلغأ

 ةيودألا هذهو :نشكأ ةلاجيهتابتو .لقأ جزملا (81ةصمانت5) طالخأ نمو ءاوهلا نم هلاعفنا نأ

 نكل ءاهموحلب ةقرحملا ذفانقلا يعونو «قرحملا فدصلاو ساحنلا روشق لثم يه (816010125)

 ىمسملا رجحلا ةرهز هانددع امم ىوقأو «يغبني اًمم رثكأ محللا ضبقتو ءاليلق يّمنت دق ذفانقلا

 أعم اهعذلو اهتّوق للقي قارحإلاو .«جازو راطقلقو بهذلا ءارغو يروسلا هنم ىوقأو ءايسأ

 اممو . ساحنلا روشق نم ذختملا ًاصوصخو .راجنزلاك الو ءةّيوق ساحنلا ةرهزو .اهتفاطل ديزيو

 حرطي نأ هرمضيو «دئازلا محللا لحي ام ًاريثكو ءراجنزلاو يلقلا ًادّيج ًالكأ دئازلا محللا لكأي

 ريغ ةرونلاو يلقلا ذخؤي دقو ءرملا حلملا هيف ّلخ ءام وأ «رحبلا ءام يف ةسومغم قرخ هيلع

 .ظلغي ىتح تقو لك يف موي لك طاسب مايأ ةعبس سمشلا يف ءام اهلاثمأ ةعبس يف كرتتو «ةأفطم
 .رضخألا مهرملاو . سوقلطين صرق كلذكو لمعتسيو 00 «نيطلاك ريصيو

 ءعذل الب محللا يطاطب رقشألا ىّمسي يذلا مهرملاو «يناردلا حلملاب دكتملا يقتنالاو (« بيجع

 يذلا محلل حلصي .ءردنكلا قاقدو ساحنلا روشق نم ذختملا ءاودلاو ايدود ءاودو نورايد ءاودو

 . فنألا يف نابيرألل ةلومعملا 042:هذه68) ةيودألا عيمجو «نطقلاك ًاشفتنم ًادج ابر

 لامدنإلا دعب ةضقتنملا حورقلا ( 1 عونسعم) ريبذدت يف : لصف

 لغتشي مث ءاهيلي يذلا ءيدرلا مظعلاو ءيدرلا محللا ذخؤي نأ اهضافتنا دعب جالعلا

 قرو لثم ةبذاج (346ل1هن565) ةيودأ تناك امّبرو . ماظعلا تاجرختسمبو «يردت ام ىلع اهفيفجتب

 ءاوس ءازجأ سيدقلقو جنبلا رزب وأ «نيتلا قيوسو نيتلا قرو عم ًاداَّمض دوسألا شاخشخلا

 ظ .ادامض

 تاحارجلاو حورقلا راثآ يف : لصف
 ؛ةيقنم ءالجلا ةّيوق ةيلاج (3846019ه65) ةيودأ ىلإ تاحارجلاو حورقلا د علق يف جاتحي

 ةيودألا اًمأف .هنود يذلاب هنود يذلاو «يوقلاب يوقلا جلاعيف .هولجت ام ةّوق ءازإب اهتّوق نوكتو

 ىلطيو .«لفيرطإلاو كللا عم ديدحلا ةلاحس ذخؤي نأ لثمف .يرقلل ةّيوقلا ةيقنملا (0660زهذدعو)

 وأ «لسعلاو ةرونلا هيلع ىلطيو ةريإب زرغي راجنزلا كلذكو ءدوجأ ديدحلا أدص ْنأ يدنعو «هيلع

 رجحو خينرزلا يصاعللو «ضيبلا ضايبو جنتوفلا ةراصع وأ «لسعلاو جزيويملا هيلع ىلطي

 هيزلاو لخفلا رونو صمحلا قيقدو القابلاف .فيفخلل ةفيفخلا 04«لزءمعو) ةيودألا اّمأو . لفلفلا

 ضععب هب نرق اذإ ًاصوصخو ءًادج دّيج رامحلا محشو خيطبلا روشقو فيخسلا وخرلا نيطلاو

 يف هركذنس ام أرقإ مث «ًاعيرس اهبهذي نسوسلا نهدب حّسمتلا نإف برضلا راثآ اًمأو . تاروكذملا

 . ةنيزلا باب



 فعي ربجلاو رسكلاب قلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفت يف : عبارلا نفلا /عبارلا باتكلا

 ةعبارلا ةلاقملا
 قلعتي ال ام وق( بصعلا يف (1خ عوم] نان مو 01 مصأتمال1/) لاصتالا 2 رمت يف

 ماظعلل (1ظ عوم]ا 10م 01 «مه1121011[) لاصتالا ف رمت نم ربحلاب

 اهحورقو هأ رحم يرجي امو (8]ل عب ع) بصعلا تاحارج يف : لصف

 (©ةنم) عاجوأ تاحارجنلا نم.هل ضرعت «غامدلاب هلاصتاو هّسح ةذشل (716060) بصعلا نإ

 جنشتلا ىلإ يدؤي ام اريثكو «لقعلا طالتخاو جتشتلاك ادج ةميظع مالاو ءادج ةديدش

 ريغ نم ميظع مرو كانه نوكي نأ نم دب هيف نوكي الو «بعص ملأ مدقت ريغ نم (0085نل515ه)

 «ةحارجلا عضوم ريغ يف رهظت ةريثك ماروأو «تايّمحلا هلاوحأ لهسأو «ميظع (©ةنه) عجو

 .«لضعلا راتوأ تاحارج لاح كلذكو «مرو كانه ثدح اذإ ةصاخ ناسل فوفجو رهسو شطعو

 «جّئشت (©019) درب هباصأ وأ ههبشي امو (71206) بصعلا مرو اذإو ءاهسأر بناج يف ًاصوصخو

 نم .ةقولخم اههّنأل اهيلإ عرست ةنوفعلاو ءأمرو (0:عة5) وضعلا دسف (5«مونو) ةنوفع هتباصأ نإو
 ةبوطرلا نم (5ءمو:5) ةنوفعلا هيلإ عرست اذه لثمو «دربلا اهدقعو اهدمجأ (016[361615) ةبوطر

 , حْنشي ثيح نم ٌرضي اهدراب هايملا كلذلف «هيف خبطنتف ةبطرلا (1130) ةرارحلا نمو (84015(ن5ع)

 ةرورضل هنم نْحسملا ىلإ جيتحا امبر نهدلا ّنكل «نهدلا كلذكو ءنفعي ثيح نم اهراحو

 ةمواقم (0«364:كصعو) ةيودألا نوكتو ءاهلييستو (0460101565) ةيودألا قشرتل وأ (مهنمص) عجولا ناكسإ

 امرو اضيأ اهنم حورجملا مّروتي دقو «لعفلا اذه لعفت دق اهدحو ةسخنلاو «ةبطرملا هتّيفيكل
 ًاماحتلا أطبأ ًاحورق 782:6 بصعلا حّرقتي دقو ءأضيأ جالعلل هلوبقو هجضن كلذكو ءأطبأ هروهظ

 عم نوكي نأ امإ قشلاو «ٌقش امإو سخن اًمإف 0162: بصعلا يف عقت ةحارج لكو ءاحضن أطبأو

 ةعقاولا ةحارجلاو ءاضرع اّمإو الوط اّمإ كلذ لكو «هفاشكنا ريغ نم وأ 762:6 بصعلا فاشكنا

 ةرواجم نم ملأتي حيحصلا فيللا نإف ءاضرع ةعقاولا نم ملسأ 165:0 بصعلا يف ًالوط

 ةميظع ًاضارمأو 08ج حنشتلا عقويف (8ءهنم) غامدلا ىلإ يدؤيو «هب ىذأتيو .عوطقملا

 لوزتو هنم حارتسيف «هتيلكب سوختملاو عورجملا علق ىلإ ارك عج اسبا راطضبدكو
 تنأو ةةيضملا نع راسن نارالا يف اهتم ارمادم فخأ ةيشغألا يف ةحارجلاو «ةئيدرلا ضارعألا

 هيف قري موف# ءاشغلا نأ ٠ نا ء(ةص0539[2) حيرشتلا نم هتفرع امبو ةدهاشملاب ءاشغلا فرعت

 ءًادج بلص يئاشغلا رتولاو ءًالوط فيللا كلاسم هيف ىرت يئاشغلا رتولاو ءالوط فيللا كلاسم
 تاطابرلا بيصت يتلا قرخلاو «ةحارجلاو ةطايخلا لمتحي ءاشغلاو هتبالص يف ءاشغلا سيلو
 راتبنا نم فاخي الو «جالعلا ذشأ لمتحيو هوركم اهيف سيلف ءمظع ىلإ مظع نم ةتباثلا
 . نمزي (0:822) وضعلا ناك نإو ًاضرع اهضعب عاطقنا نمو اهخادشنا نم فاخي امو «باصعألا

 بصعلا لاصتا قّرفت (1ءداصعت) جالع نوناق ىف : لصف

 (180 ةرارحلا لدتعملا «ءازجألا فيطللا سبايلا راحلا وه 7165060 بصعلا تاحارج ءاود

 ام لكو ءةتبلا (1000215260) ضبق عم ال بذج عم أدج ًاديدش اهفيفجت نوكيو .عذلي ال ثيحب



 ربجلاو رسكلاب قّلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفت يف : عبارلا نفلا /عبارلا باتكلا فر

 ضبقلا رذحاو ءبذج نع ولخي الف «هرهوج ةفاطلل ديدش فيفجت عم ةفيطل (8130 ةرارح هيف

 امو «ساحنلا لابوتو جتْحَسْوَرلا لثم ءالج عم نوكي نأ آلإ مهللا ءرمألا لَّوأ يف ًاصوصخو اهيف
 عقوتي دقو ؛ هيف (1060220) ضبق ال يذلا لخلا يف قحسلاب هفطلف رهوجلا ليقث اذه لثم ناك

 ةرارحلا ىوق ىلإ جيتحا نإو .«فيثكلا ءيشلا يف هنم ةفيطل (8120) ةرارح زاربإ هفيطلتو لخلا نم

 نخسيف «لادتعالا ىلإ هطلاخي امب هب لاميو رسكي هتكلو ءًاصئاغ نوكيل هيلإ جاتحيف ًانايحأ (813)

 كلذ ةّرضم ناكو «ةّتبلا ةذح هل ًائيش لمتحت مل ةفوشكم ةبصعلا تناك نإو «ةّرةب فّمجيو ءردقب

 وهو هاقلت ام ةحارجلا ىلع لمعتست ىتلا قرخلا وأ (0441هه65) ءاودلا ىقل نإ تلذكو . ةميظع هب

 الف (806:506) بصعلا ىف ةحارج 59 اذإو ديدش هب (216506) بصعلا رّرضت ْنِإف «لعفلاب دراب

 «ةراحلا قرخلاب ديمكتلاب (5نه) عجولا نيكستب أدبت نأ بجي نكلو «ماحلإلا ىلإ ردابت نأ بجي
 نوكتو ءأضيأ ةنوخسو ام (10081:200) ضبق هيفف «:ةصاخ قافنألا تيزبو «ةنخسم ناهدأبو

 اممو .مرولا نيكستب كتمه نوكت كلذكو «درابلا ليبق نم رتافلا نِإف «رتافلا قوف اهتنوخس
 لثم ةقوسألاو ةقدآلا نمو «دامرلا ءامبو نيبجنكسلاب ةذختملا تاداّمضلا ٍذئنيح ًاضيأ لمعتسي

 لبق لمعت اضيأ هذه لدي :ةريغو: ريغشلا قيوسو ملا نيمرتلاو نصعحبلاو ةقسركلاو ةلقابلا ىف

 امب بصنت «لوضف نم نامآلا عقوو كلذ اهب لعف اذإف .«فيفخلا لامعتساب عفتنا امبرو «مري نأ

 فيطللا نهدلاب لب «ةّثبلا راح امب اهعجو نكست الو «محلأف «غارفتسالاو دصفلا نم لمعتست

 ال درابلاو طرفملا راحلا ّنِإف ءطرفم ريغ ّدح ىلإ ًاراح هيف (70602:530) ضبق ال يذلا ءازجألا

 دواعيو (©ة18) عجولا دتشيف «دربلا هب ٌرضيف ةيفاعلا حرجلا براق دق نوكي ام ًاريثكو «هناقفاوي

 كلذ ناك نإف ءاهب حطني لظي ةنخسملا ناهدألابو نيكستلاب لاحلا يف كرادتت نأ جاتحيف «ىذألا

 ةيودألا هيلع عضتو ءمحلب هيطغت ْنأ دهتجاف ًالوط عطقلا ناكو ءافوشكم (016:7) بصعلا

 نم حلاص ءيشل أذخآ ًاعماج ًاماض ًادش ةضيرع قرخب هّدشتو ءاهانركذ يتلا ةيزخولا (860نهنه65)

 لجعتسا اذإو «مزلي ملألاو ةطايخلا نم هيف دب الف ًاضرع حرجلا ناك نإ اًمأو .حيحصلا عضوملا

 ةنوفعلاو مرولا نع هسرحت نأ دهتجاو هرتباف ءاضرع ةعقاولا يف (56م819) ةنوفعلا تفخو رمألا

 نأ بجي ال كلذلف ءوضعلا نمزت ةنوفعلاو «جّنشي هايإ (0019) دربلا ةباصإو مرولا نإف «كنكمأ

 ءعسو (5132207/0655) قيض هيف ناك اذإو .ةيفاعلا دعب الإ مضني الو حرجلا ([20«1) سأر محلي

 ْنِإف كلذ عمو ؛هريغو ديدصلا نم اهيف عمتجي امل . ةحارجلا (5ءموزو) ةنوفع ىلإ يدؤي كلذ نأ

 مرو لك نمأيو ءًامكحم ًافافج فّفجي نأ دعب الإ ةّببلا محلي نأ بجي الف ءٌدتشي (©518) عجولا

 يف لحي امّبرو «هريغ نم عرسأ 0464:هن65) ءاودلا نع ّدشلا لحي نأ جاتحي كلذلو «ةنوفعو

 كلذ راهن يف وأ ءراهنلا كلذ ليل يف ًاضيأ هلحت نأ تجتحا امبرو «ًاثالث وأ نيترم ةليللا وأ مويلا

 يفكيو «لقأ كلذ ىلإ ةجاحلاف نكي مل نإف ءعذل كانه ناك اذإ ًاصوصخو «ًاليوط ناك نإ ليللا

 يف رصقي الو «بجاولا قوف نخسي ال ىتح هتيودأ يف ىعاري نأ بجيو «ةيشعو ًةركب نيترم
 ام رادقم هدّربف نخس دق هتيأر اذإف ءامهدضو فيفجتلاو ءالجلا ىف كلذكو «بجاولا نيخستلا

 لكاشم حيحص ناسنإ قاس ىلع ةينوهرفلا تايطوريقلا برجت دقو «بجاولا ىلع ةدايزلا صقتني
 هنخسي وأ «هب ٌدتعي ًائيش هنخسي ال وأ هنيخست يف طرفي له رظنيو «هتنحسو هجازم يف ليلعلل



 0 ربجلاو رسكلاب قلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفت يف : عبارلا نفلا /عبارلا باتكلا

 ىلع برجت نأ نكلو «ًايناث هيلع بّرجيو «ليلعلا ىلع لمعتسي مث «كلذ ردقيف ًالدتعم ًانيخست
 َنِإف هلك اذه عمو «ريثك رييغت ىلإ هيلع ةبرجتلا يف جاتحي ال ذإ «ىلوأ ًالّوأ ههبشي نمم هريغ
 نويبرفوألا لثم ءًأدج ًاراح ائيش لمتحي الف ءادج ًاعساو حرجلاو ةفوشكم تناك اذإ ةبصعلا

 (8هلنهمعو) ءاودلا ًاضيأو ءايتوتلا لثم (41«00ف69) ءاود ىلإ جاتحي لب ءهوحنو تيربكلاو

 لمعتسي يذلا نهدلا نوكي نأ بجيو ء«دحاو تقو ىف اغلاب السغ ةلوسغملا ةرونلا نم ذختملا

 يف لمعتسا اذإ ًاضيأ كلغلاو «حلم:هسسمي مل سآلاو:ةزولا نهذ لكم ةتاخوطلو ةتايطوريق يف
 نأ ةّببلا بجي الو ءالوسغم نوكي نأ بجي ايتوتلاو ءالوسغم نوكي نأ بجي «ةيودألا هذه لثم
 (1ءداصعصأ) جالع يف ريسي (70600200) ضبق اهيف ناك نإو .عذللاو ةدحلا نم ءيش اهيف نوكي

 يف اهترضم سيلف ءافوشكم ناك ام هنع اهوحنو ةناهدلاو ةيئاملاو درابلا ديعبتب فوشكملا

 .هيليو هب طيحي ام يقالي امّنِإو ءاليلق الإ هيقلي ال اميف اهترضمك هرضويف هاقلي يذلا فوكشملا
 صارقأ تلمعتسا اذإ سأب الف «ةقلخلا يف ام ةّرق كانه ناك نإ امأو .هانلق ام ىلعف دب ال ناك نإو

 تيزبف ءاتشلا يف امأ . نهد وأ جتنجيمب نويسارفاو نورذنا صارقأو راطقلقلا صارقأو ساديلوج

 ةيودأ نم لقأ ردقب دزرابلاو مطبلا كلعو ردنكلاو درولا نهدف فيصلا يف امأو ,فيطل

 (384ءلنكمعو) ءاودلا قوف عضوي نأ ةحارجلا تناك فيك باوصلا نمو «فوشكملا (8460161865)

 نأب 006206 بصعلا ىلوأ فشكنملا (7162706 بصعلا نأ انكو . تيز ىف سومغم نيل يرغرم

 . يوقلا ءاودلاب اهيلع لمحُي نأب اهلاكشأ ىلوأ ماظعلا نيب ام تبثت يتلا تاطابرلا كلذك هب قفري
 وه ءاملا هنع دعبي نأب حارجلا بجوأو ؛«نيرمألا نيب يهف «لضعلاب لصتت يتلا تاطابرلا اًمأو

 الإ هيلإ جاتحي ال راض ًاضيأ تيزلاو «هب ءايشألا ّرضأ «ّلق ّنإو ءدربلا كلذكو .بصعلا حرج
 نأ دهجا لب «نهدلاب الو ءاملاب ال حرجلا لسغي نأ بجي الو ءاراح (©ةن») عجولا نيكست دنع

 نمأت نأ الإ جتنجيملاب ًاضيأ الو «نيللا ةياغ يف ةفوص وأ ةقرخب (86هذوةد:© تابوطرلا حسمت

 وه ام ىلع اصوصخو هيلع لعجت نأ (03150) للعلا نم ةلعل بجو اذإو «هبيطرت ررض

 باصأ لاق «سونيلاج» نإف .تيزلا مث «جتنجيملا ًالوأ هيلع رمت نأ بجيف ءًانهد ,ءفوشكم
 (21606© بصع ضعب ىلإ تلصوو (ةاءه) دلجلا تقرخف «سأرلا ةقيقد ةديدحب ةزخو الجر

 مروف «محللا يف ةميظعلا تاحارجلا ماحلا يف هبّرج دق ًامحلم ًامهرم بيبط هيلع عضوف ؛هدي
 «تيزلاو ءاملاو ةطنحلا قيقد دامضك ةيخرم (8464:ه1565) ةيودأ هيلع عضو .مرو املف ءعضوملا

 نإ «بجاولا نمف ءاهيف حورقلا نم (©0027015100) حْنشت ضرع اذإف .اذه تامو لجرلا دي تنفعف

 حورقلل كلذ نم ةعفانلا (84641ه265) ةيودألا لمعتستو «هحتفت نأ «حرجلا قش دسنا دق ناك

 ءمرو نكي ملو ةزخو ةحارجلا تناك اذإو .روغلا ىلإ لصي نأ دهتجيو ءأدج ةفيطل اهل ةفّمجملا

 فيفجت ةوقو (18180 ةرارح ىوقأ نوكي نأ بجيو « يعضوملا (1ءواتم عه2أ) جالعلا وه جالعلاف

 (8ءهنصءم) ريبدذت نوكي نأ بجيو «لهسأ ضرملا ىلإ ذفني كلذ ْنأل ىشلا ىلع لمعتسملا نم

 مروو ©هن») عجو ثدح اذإو .ةفطللا ةياغ يف نوكي نأو ءأفيطل 01656 بصعلا يف حورجملا

 ىلإ ًاضيأ كانه جاتحي هنإف ءًاضرع ةحارجلا تناك اذإ ًاصوصخو ءماعطلا لوانت نم ٍذئنيح رش الف

 هعجضم نوكي نأ بجيو ءالثم (5)ه06056©) يشغلا نم ةّيقت الو ةاباحم الب (ه5:6) قرعلا دصف
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 هؤاطباو هقنعو هسأر كلذكو . نيهدتلاب ةحارجلا نم ةبيرقلا ((01:عوص) ءاضعألا ىعارت نأو بطر

 ناك نإ ًاصوصخو «ةيبرألاو ةناعلا كلذكو «يلاعألا يف حرجلا ناك نإ ًاصوصخ «نيهدتلاب
 .(5طههلم) قاسلا ةيحانو لفاسألا ىف حرجلا

 اهح و رف ى (731ع2بع) بصعلا حا رج (116لتءمعو) هب رودأ يف : لصف

 نمو ءاسنلاو نايبصلا لاثمأ امأو ,بصعلا حارج (0469:ه569) ةيودأ دوجأ نم مطبلا كلع

 ناك نإ هجزليو هنّيلي تيز ليلق عم ارورذ هدحو مطبلا كلع لثم هيفكيف «ةبوطرلا ديدش هجازم
 نويبرف وأ هب طلخي نأ بجيف ءأمحل بلصأو ًاجازم ٌفجأ وه نم اًمأو .هلدب جنيتارلاو ءًاسباي

 نم غلبملا نوكيو «هتنحسو ندبلا جازم بسحب ريثك اًمإو ليلق اًمإو ثيدح اًمإو قيتع امإ ءهوحنو
 ىلإ كلذ وحن وأ مطبلا كلع وأ (؟ةررصناو) يطوريقلا نم اءزج رشع ينثإ نم اءزج ثيدحلا ىوَملا

 هّنإف عوتُيلا نبل نم نويبرفألا ريغ هب طلخي دقو «هجزامي ام وأ «(1ة9مانأ) يطوريقلا نم ثلثلا

 هتوغرو قروبلا ,فعضأ وه اًممو «ريشواجلا نمو جنيبكسلا نمو تيتلحلا نمو «بيجع
 باذج لكو «سويتسا رجح ةرهزو .ءمامحلا خسوو .ردق ىلع تيزلاب أانتخس تيربكلاو

 مل امبرو ءبهذلا قاّرلو جنرسلاو ساحنلا صلخم دامرو ًاضيأ جازلاو «جراخ ىلإ تانوطرلل
 قمع نم بذجيو هب عفتنيو لمعتسيو ء«ريمخلا الإ (216206© بصعلا تاحارج لئاوأ يف دجوي

 ءامب مليشلا قيقد وأ نويبرقلا رضحي مل اذإ «لحنلا تاروك خسوب عفتني ام ًاريثكو ءًاديج ًابذج
 ءامب ىوقم نوقيلسابلا مهرم لثم هدعبو «هب أدبي ءيش لوأ مطبلا كلع لامعتسا وأ «دامض دامرلا

 نوكت نأ بجيو ؛ةرون اهنخسيل تايطوريقلاب اوطلخ امبرو «ركذ امم هب ىوقي نأ جاتحي
 نمو .عفنأ راص رثكأ هتلسغ املكو «ةراحلا سمشلا يف رحبلا ءامب لوسغملا اهدوجأو «ةلوسغم
 تفزلاو نويبرفوألاو جنيتارلاو عمشلا :نم فلؤملا سونيلاج (0464:ه1565) ءاود ةدّيجلا ةيودألا

 ريثكب سيل هتفاطل عم ناسلبلا نهدو «ءزج تيزلا نمو ء«ءزج فصن دحاو لك نم ظيلغلا تيزلاو

 «ةنوفع الو مرو اهبحصي ملو ةسخن وأ ةزخو ةحارجلا تناك اذإو .هللحت ةعرسل لوقأ ناخسألا

 يفو «نويبرفوأ فطلألا ندبلا يف لعجي «مامحلا ءرخ وأ نويبرفوألا مهرم لمعتسي نأ بجيف
 عمو «هجازمو هتنحسو ندبلا لاح نم ىرت ام بسح ىلع صقنتو ديزت «مامحلا قرذ فئثكألا

 ءاودلا نأ ملعا مث «ةقيض تناك نإ عسوتو «ةّنبلا محتلي ةزخولا مف كرتت نأ بجي الف كلذ

 اذإو . قشلا يف هيلإ جاتحملا نم ىوقأ نوكي نأ جاتحي زخولا يف هيلإ جاتحملا (046ل1هنه«و)

 ماروأ تضرع اذإ اًمأو .ةنسركلا قيقدو دّيج نيبجنكسلاف (5موزو) ةنوفع تاحارجلا يف تضرع

 نم ةّوق يف جذاس ءام وأ دامرلا ءامب هتخبط دقو ءاضيأ ةنسركلا قيقدو القابلا قيقدو ريعشلا قيقدف

 نأ بجيف ءاهيلع جتنجيملا لامعتسا نم ٍذئئيح فوختت مل «تلبقأ ةحارجلا تيأر اذإو . جنيبكسلا

 هنخست مث هفودت ساديلوب صارقأف «ندبلا ايوقأ يف اّمأ ءهيف ةنودم (046لنهنه05) ةيودألا لمعتست

 . هيلع هعضتو ةشوفنم ةنّيل ةقرخب هذخأتو

 حورجملا بصعلل ضرعت يتلا ماروألا يف : لصف
 جالعل ام هجو «بصعلا حارج (7ه200680) جالع نوناق يف ًافيرعت يف قبس امم فرع دق
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 يف «سونيلاج» لاق ام لوقنف ءًأطسب كلذ ديزن نأ بجيو «تجرخ اذإ ءاهل ضرعت يتلا ماروألا
 «ينومغلف ةيبصعلا ءاضعألاو 0162060 بصعلا تاحارج يف ثدح نإ :لاق .سناجاطاق باتك
 ةدختملا (14«ل1معو) ةيودألا اهجالع ىف لمعتست نأ 0 أدج ةبهلم ةيوق ىنومغلفلا ناك نإف

 اهدحاو سناجاطاق نم ةيناثلا ةلاقملا يف اهنم رثكأو اهات دق يتلا ةردعيملا راجحألاو لخلاب
 .اذه

 لابوت نمو ؛عبرو مهرد سيدقلقلا نمو ءعبرو فصنو مهارد جازلا نم ذخؤي هتخسنو
 نمو «ةيقوأ دزرابلا نمو «فصنو ةيقوأ ردنكلا راشق نمو .,فصنو نيمهردو نيتيقوأ ساحنلا
 ةيودألا قحست «عبرو نيلطر فيقثلا لخلا نمو ؛قاوأ عست تيزلا نمو «قاوأ عبس عمشلا
 .ردق يف عيمجلا طلخيو دربيو .ءبوذي ام بوذيو مايأ ةرشع لخلاب ةسبايلا (0601655)

 تيزلا نم ليلعلا (0:828) وضعلا ىلع رطقي نأ يغبنيو .يوتسي ىتح ىصقتسم اكيرحت كّرحيو
 نسم حو نأ يغبني هيلع (34601كمعو) ءاودلا اذه عضو دنعو ؛مويلا يف ثالث وأ نيترم

 باصعألل ًالصأ ّرِضَأ ءيش سيل هْنإف ؛ةرارحلا لدتعم نينتخسم تيزو لخب لب دق فوص جراخ

 لاح ىف (©:عوم) ءابضعألا هذه نهضت نأ تحفحا نإف ءأدراب ناك امم اهيلع أدرأ الو ةليلعلا

 نديم ناكر . ًاحوبطم داّمضلا نوكي نأ ىغبنيف «دامرلاو لسعلاو لخلاب ذختملا دامضلاب
 . ريعشلا قيقد وأ القابلا قيقد لمعتساف كرضحي مل نإف «ةّئسركلا

 هيثوو 0100 بصعلا ضر يف :لصف
 نُكسي امب جلاعف «مرو الو ةحارج هعم نكت مل نإ ِهّنإف «ٌضر 00800 بصعلا باصأ اذإو

 هجلاع لب «هوحنو دامرلا ءام لثم رَجفي امب هجلاعت الف مرو ثدح اذإ كلذكو .عجولا
 ءًالصتم ًالطنت نّحسملا نهدلاب (0:880) وضعلا لطني نأ بجي كلذكو «عجولل تانكسملاب
 نهدو ثبشلا نهد : كلذ ىف ةلضافلا ناهدآلا نمو .ليلحتو ءاخرإ نهدلا كلذ ةؤق يف نوكيو
 قد اذإ بيجع يمطخلاو . كلذ نم ةقفاوملا تاداّمضلا كلذكو «باذسلا نهدو ناوحقإلا
 2 م وع علا «ضوضرملا (706:0 بصعلا ىلع عضوو

 بارش عم بنعلا ديقع هيلع لمعتسي نأ همرو نيكست يف ريبدتلاف مرو كانه ناك نإ اَمأو . يرهملا

 ًاصوصخو .خسو فوص ءام يف سمغيو «لادتعاب قحسيو ءدصف رادقمب تيزو لخ ليلقو
 نكسي نأب ىلوأ كلانهف (1ذ50 لصافملا يف ملألا اذه ناك نإف هيلع عضيلو ءافوزلا فوص
 (10مد 5220 ضبق عم نكل . للحيو جضنيامب ابكرمو ىوقأ 06ءةنهنمءو) ءاودلا لعجيو .عجولا

 امهدشأ دصق دصقاو مرولاو (©ه:0) عجولا يف رظناو .هيف ديزي الو مرولا هب لباقيل ٠ «لدتعم

 اذإو «ًاضيأ بارشلاو لخلاو دامرلا ءام لثم ةّيوقلا لمعتساو هطسبتف ءعجو نكي مل اذإو .ًامامهإ
 هيف لعجت نأ كمه. الو «ّدشأ هليلحت لعجاو (24«كنهمءو) ءاودلا ٌوقف ءهتدم تلاط دق مرولا ناك
 نإ امأو .مامحلا خسوب ذختي امو «دامرلا ءامب ذختملا يوقلا 04عة:هن509) ءاودلا لثم ةّتبلا ًاضبق
 هب مضت دشو عمجو يوق فيفجت هيف ام ىلإ جاتحيف ءًاضيأ ةحارج (5118) دلجلا يف كانه ناك

 (©همخنكأ00) ضرلا نم ءيش (5اكه) دلجلا بصي مل نإف .حرجلا عفنيو ضوضرملا نم ءازجألا

 ءاود وهو لسعو لخو القابلا قيقد لثم نم ةذختملا (21351655) ةدمضألا لمعتساف .حرجلاو

 ١م ”ج بطلا يف نوناقلا
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 نا ديو ناو ةةيركلا ىف هن تادح ءاةقجع ىركأ نوهت تدزآ اود دنع ةادفن ةفقفو

 جلوع ءاهيلإ تفتلي ال ثيحب ةحارجلا تناك نإو ءنسوسلا لصأ هيف تلعج اضيأ ىوقأ نوكي

 عجو نيرمألا عم ناك نإو «نيلاحلا يف عفنلا ماع ّرملاو ردنكلاب داّمضلاو «حلم نم يطوريقب

 رذحي نأ بجيو ارا كلذب دمضيو تيز 06601 6©و) ةيودألا عم طلخي نأ بجيف حربم (©ةئه)

 ةّرق اهيف ىتلا ناهدألا لمعتست لب «ادراب الو ًاراح ال برقي الف ءاملا 16206 بصعلا ىثو ىف

 امير دساف (626]2) بصع مكح امأو .لاحلا هذهب ثلا هيوافألاو هادف ةضابقلا ةفيطللا نيحايرلا

 ىندملا (765561]) قرعلا

 هئاوتلاو (1عب ع) بصعلا ةبالص ىف : لصف

 ةبالص جالعو ءردخب هعم سحأ زمغ اذإو «(581) ةطقس وأ ةبرض نع ثدحي ةرثكأ اذه

 لوادج يف انركذ دقو «تاذبشدلاو ةبلصلا ماورألا (1ءداصع»1) جالع نم بيرق (716:76) بصعلا

 انهه هركذن يذلاو .هتيودأ نم هركذن نأ جاتحي ام نيذابارقلا ي ىفو ةدرفملا (84601هزهءو) ةيودألا

 .مهارد ةرشع نزو دوهيلا لقم ذخؤي نأ لثم ,ةفيفخ اهنم كلذ يف ةّبرجم (84«لنهنه5) ةيودأ

 كلذكو .هب دمضيو ءًادج قوحسملا يمطخلا لصأ هلثم هب نجعيو «هيف فاديو ءاملا يف عقنيف

 اضيأو . تيزلا ّيدردب عمجي نويبرفلاو ةئقلاو ىقشألا ًاضيأو ؛بنعلا ديقعب ًانوجعم نسوسلا لصأ

 . ةياغ زعاملا دعب هفصن عم نوليخايدلا ذخؤي ًاضيأو . جتنجيملاب ًاداّمض ذختيو ّرملا رزب ذخؤي

 ماظعلا (0015686و) ضا رمأ رك د ىف : لصف

 راسكنالاو درفلا لالحنا نمو جازملا داسف نم (12156865) ضارمأ اضيأ ماظعلا يف ضرعت دق

 دعب ربجلا ىلإ نيجاتحملا علخلاو رسكلا يف ملكتن نحنو ءرشقتلاو حّرقتلاو نفعتلا نمو علخلاو

 . هللاب نينيعتسم انهه ه هركذنف ءءاودلا نم هريغ ىلإ كلذ نم حاتحملا امأو . عضوملا اذه

 ش مكعلا داسنو ةكرشلا راو : لصف

 (؟1ةم0) حير بهذمو .هلكأتو مظعلا يف ذفنت ةداح ([ةوممهادمو) طالخأ هببس ةكوشلا حير

 يف نوكت (70180) لصافملا (هن») عجو يف ةداملا ْنَأ الإ «لصافملا (©ةئد) عجو بهذم ةكوشلا

 ءءزج دعب ًاءزج مظعلا دسفت ةبابد نوكتو .مظعلا يف نوكت ةكوشلا (77:5945) حير يفو ءمحللا

 . تبثب سيلو ةحرق ببسب ندبلا عيمج يف حبست ةكوشلا ْنِإ موق لاق

 مظعلا داسف تامالع ىف : لصف

 ديدصلاو نتنلا قيرط ذخأيو يخرتسيو لهرت هقوف محللا تيأر داسف مظعلل ضرع اذإ نإ
 لب ء؛هنم قلزي سلمأ هدجت مل مظعلا ىلإ لصو اذإف نوكي ام لهسأ مظعلا ىلإ دوزملا هيف ذفنيو

 شخشخت امبرو «نفعت وأ تّنقت دق لب «هسفن يف تباث ريغ ًائيش دجي هّنأكو «ءآليلق هب قصلي
 دّورِملاب كلذ رهظي ال ءادتبالا تقو يف هّنِإف «ءادتبالا يف داسفلا نكي مل اذإ ًاصوصخو ءنألو
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 لد بناج لك ىف ليملا هيف قلز اذإ هنأ ثيح نم ؛هداسف ىلع هعرق دنع طرفملا هقلز لد امبر لب
 تفشك اذإو .هقوف محللا دسف نيح ئدتبي يذلاو أدتبا يذلا هداسفل كلذو «هنع ءاشغلا ؤربت ىلع
 . هيلإ لدي مث «تومو الو محللا نم داسفو مرو همدقتي ام ًاريثكو .نوللا رّيغتم هتدجو ؛«هنع

 ةحالع ىف لصف
 ال هّنإف ل ير د اب ةكح وه مظعلا داسف جالع

 طقست دقو . حيحصلا ىقبيو ؛ةدسافلا روشقلا طقستل هنم دسافلا غلبملا يك وأ هدرجو هكح نم ذب

 ءاود كلذ نمو .هريغو (81620) سأرلا ماظع روشق طقست ام لثم ءاَضيأ ةّيودأب ماظعلا روشق

 . بّرجم (8160101265)

 لابوت «قرحم كنيف «ريشواجلا تابن ءاحل ءربص ءّرم ءاسريإ ءدنوارز ذخؤي :هتفصو
 دّيجلا محللا تبنيو «ماظعلا روشق طقسي بيجع وهو «عمجيو ء«ربونصلا روشق «ساحنلا
 مل حملا غلب داسفلا ناك نإو ؛هريوقت نم دب الف كلذ نم صرغأ مظعلا داسف ناك نإو . .اهيلع
 وأ مظع لكل رشنلاو عطقلا الإ هئربي ال امم داسفلا ناك نإو .هّحمب مظعلا كلذ ذخأ نم ذب نكي
 نأ ىلإ دّوْرِملا رودت نأب متر نأ هنن محي ياللا عضرملا ترعاف ا متمادي وانواع ريح هلال
 لثم دسافلا مظعلا ناك اذإ اّمأو .دحلا كلانهف .ًاغلاب مظعلا قاصتلا هيف دجت يذلا عضوملا غلبت
 اذإو «عاخنلا بيسب ىلوأ هجالع نم ءافعتسإلاف .رهظلا زرخ لثمو 'كرولاو ذخفلا (8120) سأر
 محللا ذخأو ةئربتلاف ءًالَوأ هعوقو قفتا يذلا محللا داسفل عبات هّنأ ىلع ًاعقوتم مظعلا داسف ناك

 داسف باب يف اهتفرع يتلا ةيلطألاب حيحصلا (0:ه20) وضعلا دربت نأ بجيو .هجالع وه هنع

 . اهلثمب ًاضيأ هنع فوشكملا محللا دربيو ءمحللا

 دسافلا مظعلا رشق ةفص ىف :لصف

 ّدمف ةباصع ذخو «قوف ىلإ هب دمت أطيخ هفرط يف ىقلت نأب مظعلا نع محللا لاشي :لاق
 .هرشناو راشنملا (16600) نانسأ بيصت ًالئل «لفسأ ىلإ عضوملا كوستا ءوضعلا اهب
 (5ءمغممعقمم) قافص لثم فيرش ءيش وأ « قافص هتحت اهظعوأ ءاعلف دكت 7 نأ تجتحا اذإو

 نإو . فيرشلا (0:عو52) وضعلا اهب ظفحت ةحيفص راشنملا تحت لعجاف ,عاخنلاو (هنط) عالضألا
 فشكنا دق يذلا مظعلا ىلع محللا تبني ال هّنأل ءهرشناف افوشكم هلك هترادتسا ىلع محللا ناك
 نإو «ءلصفملا نم اهجرخاف «لصفم نم ةبيرق ةدسافلا مظعلا ءازجأ ناك نإو «هبناوج عيمج نم
 زرخو كرولاو ذخفلا (81620) سأر امأو ؛هّلك عزنيلف (ةطهها) قاسلا وأ هّلك عارذلا مظع دسف
 . عاخنلا ناكمل اهجالع نم فعتساف ؛تدسف اذإ رهظلا

 ةلمدنملا حورقلا يف ذ هروشقو مظعلا اياظش يف ىقبي ام يف :لصف

 امل ريسي بذجب كلذو «ناعتو ةعيبطلا ىلإ كرتت 7 لب ءاهجارخإ يف لجعتست ال نأ دوجألا

 نع ولخي ال ًاهرك جرختسملا ْنإف ءديلا لمعو ةيودألاب كّرحت الو .ةلجاع ريغ ةذم يف اهجرخي
 ٍذئنيحف أربت دقو ءجرخي ذخأو «(5615) دلجلا ىلإ ةعيبطلا هتعفد لام اذإف «ةيروصان حورق ثادحإ
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 تلجعتسا نإ كّنِإف «نيبت نأ اهمح نم ةيشغأو اياظش يف مكحلا كلذكو . ةحارجلا محلتو نابي

 «تايمحلاو طالتخالاو ((2م مالا 1510ه2) جئشتلا رطخ هيف ناك اهرك اهتجرخأو
 نكي مل تحبفت نإف

 . ةرضم ريثك اهيف

 ءةمصلا هذهب (04ءقتءنه6و) ءاود اهنمف كلذ 04641هكههو) ةيودأ ف نعت نأ تكف نإ اأن

 باذي مث «تيزلا لثم ًاعيمج نانوكي تاراؤوكلا حسوو رفصأ عمشو قيتع تيز ذخؤي : هتخسنو)

 لثم اهنم ذختي «دنوارز ءازجأ ةثالثو ,عوتيلا نيل ءزجو «لويبرف هرج دحوب «عيمجلا

 احلا و وريقلا

 يضم لا

 ماظعلا رسك (1/1ع0161265) هب دودأ يف : لصف

 نمو ماظعلا رسك نم ةعفان اهركذن ةيودآلاب جالعو ءهركذت ديلاب (1عونصع# جالع رسكلل

 يمطخ «ءربص ءّرم «ةرشع ةرشع «رشقم شام «ثاغم ذخؤي :يثولاو رسكلل ءالط . يثولا

 . راح مرو ناك نإ ضيبلا ضايبب ىلطي «نيرشع ينمرأ نيط «ةسمخ ةسمخ ءًايقاقأ «ضيبأ

 لصبو دروو كس ذخؤيو ءرصعيو قدي فالخلاو سآلاو ورسلاو لثألا قرو ذخؤي :ًاضيأ

 ايقاقأو شامو يمطخو ةحمقو لفوفو نذالو ينمرأ نيكو رمحأ لدنصو نوليبابو ٌرمو سجرنلا

 شوجنزرملا هيف قلاف ناخسإلا ىلإ تجتحا نإو ءادرو هيف دزو ءشوجنزرمو كلملا ليلكاو

 .ورسلاو نسارلاو

 دورشع رشقم شام ذخؤي :راح مدو فى ترلار سكت عفان (13/1ءلنعامعو) ءاود ةفص

 ادع يوفق وهو «هب دمضي ءايقاقأ نانا « ثاغم ًامهرد

 . نيطو نارفعزو كسو نذالو سآلا قرو هتيودأ نمو

 .يمطخ ءايقاقأ ءشام «ثاغم :علخلاو يثولاو رسكلل عفان «نهولاو ضرلل دّيج ًاضيأ

 .سآلا امب ىلطي ّرم «ربص «نيط
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 سماحلا نفلا

 ربجلا يف
 تالاقفم ثالث ىلع لمتشيو

 8 وألا ةلاقملا

 كلذب قلعتي امو علخلا يف

 علخلا يف َيلك (52عمعمأ) مالك يف : لصف

 ءامات ًاجورخ هرواجي امدنع عبطلاب هل يذلا هعضوو هعضوم نع مظعلا جورخ وه علخلا

 نوكيو «ٌسجلاب فرعي ةزراب وأ ةصئاغ ةهج ىلإ (10150 ملصفملا لاوز يّمس أمات جرخي مل نإف

 وهف هب طيحي ام ضر هنكل «مظعلا كّرحي مل ىذأ ناك اذإو «يثولا هنوّمسي موقو مات ريغ الاوز

 هلوط ىلع ديزيو لوطي نأ وهو ثلاث رمأ لصفملل ضرع امّبرو : يثولا نم سيلو ؛نهولا
 دضعلا يف كلذ ضرعي ام ًاريثكو «عالخنإلا لهس ريصي هنأ الإ عالخنالا دعب غلبي املو «يعيبطلا
 ةقيمع ريغ هلصافم ماظع رقن ّنأل ؛هلصافم يف علخلل ًادج ٌدعتسم وه نم سانلا نمو ءذخفلاو

 ةقيقر ةقلخلا يف ةفيعض لب «ةقيثو ريغ اهنيب مظني يتلا طبرلاو «ةلخادم ريغ اهلخدي يتلا ملقللاو

 فورح ترسكنا وأ «ةقلزم ةجزل (06هذوةد#©) تابوطر اهيلإ ّبصنا دق وأ ءدذدمتلل ةلباق ةبطر وأ

 زجاوح ال ةّلثم ًاحمج رقنلا تراصف (0:80 لصافملا ماظع نم اهيف لوخدملا ماظعلا رئافح

 ةبعص (10120) لصافم اهنمو ,عالخنإلا ةلهس (10180) لصافم (1012) لصافملا نمف .اهيلع

 سلس قلخ هنإف «هطابر ةسالسل ةبكرلا (108180) ملصفم لثم ةلهسلاف .ةطوستم اهنمو ءعالخنإلا

 دكرا كلذ ثبسو ءعالخنإلا لهس كلذل راصف ء(4سدغهدتإل) حيرشتلا يف ةمولعم عفانمل طابرلا

 «عالخنإلا ةلوهس ردق ىلع دادترالا ةلوهس ّنإف «ةمالسلا ىلإ دادترالا ًاضيأ ناكو ءةكلفلاب

 ةبعصلا اًمأو .نامّسلا نود ليزاهملا ىف هنم بيرق بكنملا لصفمو . هتبوعص ردق ىلع هتبوعصو

 لثمو «علخنت نأ لبق رسكنت لب علخنت ال داكت اهنإف «عباصألا (10150 لصافم لثمف عالخنإلا
 دقو .كرولا (10هذزه) ملصفم لثمف طسوتملا اًمأو . بعص اهّدر كلذلو «قفرملا (10180) ملصفم

 دادترإلا لهس ًاضيأ ريصيف «بابسألا نم ببسب عالخنإلا لهسي سيل ام عالخنا لهسي نأ ضرعي

 امك هدادترا لهسي كلذ عمو ء«هعالخنا لهسيف «ةبوطر ائلتمم كرولا ٌقح ريصي نأ ضرعي امك

 مث «يعس ىندأب دتريو هكرو علخني ةعاس لك نوكيف ءاسنلا (؟6556]) قرع بحاصل ضرعي

 سوؤر هعم عطقني ام علخلا بعصأو .ريغ ال ّيكلا ىلإ جاتحملا وه اذهو ءدتري مث «علخني
 سأر يف كلذ رثكأو «ةيعيبطلا هتلاح ىلإ عجري املقو .مظعب أمظع قزلي يذلا بقعلا اياظش
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 نم حبقأ علخلاو «نيبعكلا دنع نيمدقلا يدنز يفو ءدضعلا (51628) سأر يف مث ؛كرولا (8564)
 ريكا حتي او علخلا دقزير مل اذإ نسكلا

 ةيلكلا علخلا تامالع يف 5: : لصف

 دل رخال نفور نع ردا ل .دوهعم ريغ رؤغو ضافخنا (1هذه) ملصفملا يف ثدحي

 .قنعلا (1هذه0 ملصفم يف كلذ رهظأو « لجرلا (آهزه0) ملصفم علخ يفو .فتكلا مظع علخ

 كلذ نم ةحيحصلا اهتخاب ةليلعلا ربتعت نأ وهو «ًاحيحص ًاجارخإ كلذ جرخي امم ةسياقملاو
 .علخ متأ علخلا نأ مكحاف كّرحتي ال (10ذ50) ملصفملا تيأر اذإو «هريغ نم ال هسفن ضيرملا

 .لاوزلاب ةقلعتم ةلع هب سيلف هغلابم عيمج ىلإ غلبو ؛هتاهج عيمج ىلإ هتكرح كرحت اذإ هنأ امك

 ليملا تامالع ىف : لصف

 ناك اءوتن (11ع ةعمق202) ّسحلا ىف دقفي وأ ءرخآ بناج نم ءوتن عم ًاريعقت ىرت نأ وه

 . نكمم ةكرحلا ضعب َّنأ عم هليم يف لخادلل ًاسوسحم

 علخ ريغ نم (0ذ50 ملصفملا لوط ةدايز تامالع يف : لصف

 هتكرت نإف ٠ «فّلكت ريغ نم يعيبطلا هّدح ىلإ دترا هتمغدأ اذإف «قّلعتملاك نوكي نأ اهتمالع

 ةرثكلا ديدش محللا نوكي ال ثيح عبصإلا هيف لخدي امب رعوغ ثدحو ؛يضرعلا ّدقلا ىلإ داع

 علخلا و ليملا (1ءداصعاتا) جالع يف : لصف

 حرق نم رخآ (0156265) ضرم عم أبكرم امإو ءًادرفم بيبطلا ىلإ علخلا عقي نأ اَمإ ولخي ال

 فيفخ دمب دتري ام علخلا ناك نإف ءرظني نأ بجيف هريغ عم ناك نإف «كلذ ريغو مروو ةحارجو
 فالخلاب رمألا ناك نإو «علخلا ّدر ءلمتحم ريغ مرو ىلإ يّدؤي ًاديدش ًاعجو ةحرقلا عجوي ال
 (10:00 لصافملا يف ًاصوصخو علخلا جلاعي مث «ةحارجلا وأ ةحرقلا ًالوأ جلاعي نأ بجيف
 رثكأ يف ميظع (005+داونهد) جّنشت ىلإ كلذ ىذأت امبرف علخلا حلاعن نأ اندرأ نإ اّنإف «ةريبكلا

 كلذكو «ةسيئرلا (0:عدم) ءاضعألا نم ةبيرق (0:عده) ءاضعأ يف علخلا ناك اذإ اضاوصحسو ءرمألا

 عجو هنم جيهي سيل وأ الهس رمألا ناك نإف ,؛برجن انأ ىلع هيف ريبدتلا ءانبو «ماروألا يف لاحلا
 «ضرعتن ال نأ بجيف (©ةن») عجو ثدح نإو «لابن ملو «علخلا انرّبج ّدر هعم رسعي الو (©ةند)

 اضيأ مرولا انجلاع ةلوهسب لخد نإو ءًاعجوم ناك نإ طبرلا لطبن نأ بجاوف انلعف انك نإو
 (8ههنمع0) ريبدت نم نكمي ةدحاو ةهج يفدملا ناكو ءًاعم علخو رسك ناك نإو «ةحرقلاو
 (5ا5) دلجلا تقرحف «لجر بكتم فرط ىلع ةرخص تعقو دق هنأ ملاع ىكحو «لعف نيرمألا

 ضعب ّنأو «ةوقرتلا 1680) سأر هتحت نم علخنا دقو «ًايراع دضعلا فرط رهظ ىتح محللاو
 0007 ءدشو دّمضو «(ةاف») دلجلاو محللا هيلع درو مكمل ةيوستب لغتشا نيرّبجملا 0

 0 ا ءّرضخا ىتح مظعلا هترواجمل دسفأو محللا نتن

 ءالوأ مرولا جلاعي نأ بجيف «ميظع مرو كانه ناك نإ كلذكو «يلاغلا تيزلاب عضوملا 27
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 ىتح ءاهنع لاز يتلا ةيحانلا فالخ ىلإ دمي نأ هحالصإ يف ريبدتلاف جذاسلا درفملا علخلا امأو
 ام اريثكو «دتريف هنم جرخ يذلا عضوملا ىلإ ذري مث ءرخآلا مظعلا فرط مظعلا فرط يذاحي

 اي تاب و اا ا .طبري مث «عمسي (10:66) توص كلذ ىلع لدي

 وضع يأو «ةوقرتلا يف علخلا داعي نأ زوجي ال هن ءرثكأ فينعلا مرولا عنم ىلإ ةجاحلاو مري

 قرخ (01:ع22) وضعلا يقالي نأ هركيو هنيكستو .مرولا (مداصعم# جالع دعب لإ ناك (0:عوم)

 ىلع ءصفع بارشب وأ دّربم يطوريقب ةلولبم نوكت نأ بجي لب «مرولا ريثتو نخست اهنإف «ةفاج
 دملاو «ةانثتسم ءايشأ يف الإ عبارلاو ثلاثلا مويلا ىلإ ّدرلاو ّدملا رخؤي نأب يصوي «طارقب" نأ
 علخنا در امّلكو «ةكرح لك يف علخني وضعلا راص اذإو ؛طبري مث .كلذ لثم نم هل دب ال أضيأ
 1م اجو عكا «ّيك نم دب الف ةبوطرو ءاخرتساب كلذف

 تالوطنو ةدمضأ ىلإ جاتحيف ءادتبالا يف اًمأو «ةنّيلملا تالوطنلاو (01351655) ةنمضألا تلمعتسا
 ةّيوقملا ناهدألا نم نّحخسم نهدبف ءاتشلا ىف اَمأ «ةلاععم ال دشلا ىلع لطنت ن أ ىلد الاوز ةيزقم

 كلذ و قرت اننب نيمرلكملا نفاةئدعتلا نوكت أ بعيو «كيلا نق هرايداعب لسعلابو
 ْ . بجاولا تابثا ىلع هطبرو (1هذه) ملصفملا يوقي يذلا ه

 لصافملا ل وط ( عدس عصأ) جالع يف . لصف

 ةيودألاب دّمضيو .ءهنع ىخرتسا يذلا هرقتسم لخ'د ىلإ يخرتسملا مظعلا دري نأ بجي
 وحنو ايقاقألاو رانلجلاو صفعلا طلخي نأ لثم « ةنخسم ةّوق هلامب ةطولخم ةضباق ةوق اهيف يتلا
 ورسلا زوج لثم ىلع رصتتقي ًاضيأو «ةنشألاو طسقلاو رتس ديبدنجلا نم ءيش لثمب ؛كلذ
 .دشي مث «قتفلا داّمض يف عقي ام رئاسو لهبألاو

 كفلا علخ يف :لصف

 لقي اًّمم كلذ ناك نإو ءًاحوتفم مفلا ىقبيف «هتبقر نع علخني نأ لفسألا كفلل ضرعي دق
 يذلا (8 او: هه) 0 مادق ىلإ لام علخنا اذإو افا اعوقو عقي الو

 مدعي ال هنأ ىلع ارسع رخآلا ىلإ امهدحأ ٌمض ١ نوكيو ,(2ةجهنمع) بؤاثتلا دنع هل ضرع امئر

 لدت ةئيهلا ٍظئنيح نوكتف دحاو بناج نم علخلا عقي دقو .فلخ نم ءيجت يتلا هتالضعب ةكرح

 ردابي نأ بجي ام ةلمج نم وهو دحاو جالعلاو «بيروت عم مادق ىلإ كفلا ليم نوكي ذإ ؛هيلع
 نإف هعرسأ هّدر لهسأ نإف ءهذدر كلذ عم بعصو تافآو (0156265) ضارمأ ىلإ ىذدأ الإو «هّدر ىلإ
 ةَّدش نم هبحصي امل ًاميقم ًاعادصو ةمزال تاّيمح حجّيهو «تالضعلا ددمو مروو «بلص عفود

 نطبلا هل قلطني نأ ضرعي دقو ءرشاعلا يف لتقي ىتح رمألا بعص امّبرو «لضعلا ددمت
 جالعلا ىلإ ردابي نأ بجي كلذلف .هلثمب نؤيقتيو ءةفرص ة ةريثك ةبرم الوضف (4ط0هم60)

 ليلعلا مزليو .مفلا يف هماهبإ رّبجملا لخدي مث ءهسأر دحاو كسمي نأ هريبدت هجوو ([70810691)

 ةنمي كفلا كّرحت مث «علخنا نإو ةدشل ضّرعتت دق ًالضع كانه نإف «ةهج لك نم هكف ءاخرإ
 ثيحب هذمي نأ بجيف «فلخ نم هقراف ام ىلإ لخدي امنإو هذري مث «ةعفد هددمي مث «ةرسيو

 ةدافرب دفري مث ءمفلا قابطناو تايعابرلا ءاوتسا هئاوتسا ةمالعو «ةبصنلا كلت ىلع هيؤسي
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 ردابي مل ناك نإ اًمأف توخي ام رسأ يف ريف هةعوتيرت .درولا نهدو عمش (ة«ةزلتانازل) يطوريقو

 يف نهدلا ابو راحلا ءاملاب تالوطنلاب ةبالصلا نييلتب أدبي نأ ذئنيح بجيف «ةبالص تثدح دقو

 ىتح فلخ ىلإ هكف بذجيو «ليلغلا فلك ريجيملا ساعبي مل ؛نيلت ىتح ًاريثك ًاليطنت ماّمحلا

 دحاو مزليو ءاأدج وشحلا ةنّيل ةداسو ىلع ليلعلا يقلتسي د نأ بجيف كلذ دعبو ءدشيو مدنهتي

 . ةيفاعلا متت نأ ىلإ كّرحتي الئل هسأر

 ةوقرتلا علخ يف : لصف

 ال اذهلو «هنم ةلصفنم ريغ ردصلاب ةلصّتم اهنأل لخادلا بناجلا نم كفنت ال ةوقرتلا نأ لاق

 جلاعتو ىّوست اهنإف «تأربتو «ةديدش ةبرض جراخ نم تبرض نإو «بناجلا اذه نم كّرحتي
 علخني سيلف هنم لصفنيو بكنملا يلي يذلا اهفرط امأو . ترسكنا نإ هب جلاعت يذلا جالعلاب

 «فتكلا (81624) سأر ًاضيأ هعنميو ؛كلذ نم اهعنمي ناسأر اهل ىتلا ةلضعلا نأل ءأريثك

 تراص اذهلو «هطسبتو ءردصلا قّرفتل ترّيص امنإ اهنأل ةديدش ةكرح ةوقرتلا ًاضيأ كّرحتت
 رخآ ءيش نم وأ مدص نم علخلا اهل ضرع نإو «ناويحلا رئاس نيب نم هدحو ناسنإلل ةوقرتلا

 عم اهيلع عضوت يتلا ةريثكلا دئافرلاب اًمأو «ديلاب اهعضوم ىلإ لخديو «ىّوسي هنإف اذه لثم
 ىلإ هب ٌدريو لاز اذإ اضيأ بكنملا فرطل (1ءدنصعه جالعلا اذه حلصيو «يغبني يذلا طابرلا

 اذإو «ليزاهملا يف هب طلغي وهو ءيفورضغ مظع وه بكنملاب ةوقرتلا هب طبري يذلاو ءهعضوم
 سأر نإف ءهعضوم نم جرخو .«كفنا دق دضعلا (11620) سأر نأ ةبرجت هل تسيل يذلا ّنظ لاز

 ةلدألاب زّيمي نأ يغبني نكل ءأرعقم هنم لقتنا يذلا عضوملا ىريو ءدحأ ذئئيح ىري فتكلا (11680)

 . بكنملا كلذلو (51620) سأرلا ىلإ ديلا مضنت ال نأ هتمالع نمو ؛ةعطاقلا

 بكنملا علخ يف : لصف

 ا .علخني نأ مظعتسيو «هعالخنا يف كشي دقف فتكلا امأو «بكنملا علخني دق

 ةسلس لب ةقيثو ريغ هتاطابرو «ةقيمع ريغ هترقن نأل « «ةلوهسب علخني نأ دضعلا نم بكنملا لصفمل

 ةدحاو ةهج ىلع الإ ملعن اميف عقي سيل هعالخناو «٠ (064010ه5) تاكرحلا لهستل كلذك تلعج «ةقيقر

 فتكلا نأل فلخ ىلإ الو «هعنمي بكنملا ءوتن نأل قوف ىلإ علخني ال هنإف «ًأريثك ارهاظ ًاجورخ

 ([1690) سأر عنم عم هعنمت ماذق نم نيسأرلا تاذ ةلضعلا نإف (46002682) نطبلا ةيحان ىلإ الو «هعنمي

 بناج ىلإ امإو ءًأريسي ًالاوز هيلإ لوزيف «يشحولا وأ يسنألا بناجلا ىلإ علخني امنإ نكل ؛ بكتملا
 عالخنا مهيف يف عقي ءالؤه نإف «ليزاهملا فاضقلا يف اصوصخو «ًاريثك ًاجورخ جرخي دقف لفسألا

 ف ند مالح ةدقملل نمرع اذوب. انس ديس نامتألا ىف نا ردا نورك": ميس كاوما د انتا دفعا

 كلذ دعب أتني ال هنأل ًاعيرس دري مل مث «نينجلا نع قشلا دنعوأ «ملعت امك ةرسعتملا ةدالولا تقو

 قيقر ًاقيقر ًاريصق ىقبي لب ءمهضعب يف ًاضيأ لبعي ال دقو ءحلصأ نإو ًاقيقر قفرملا ىقبيو ءالوط
 لاح لك ىلع نوكي هنكل «مهنم ريثك يف لاحلا دّيج نوكيف ليعي مهنم ريثك يفو «دعاسلاو دضعلا

 يف رسك دضعلل ضرع اذإو ءاعيمج نيناصقنلا نم ولخي الف ذخفلا امأو « سرع نبا ةعاق هبشي ًاريصق
 ظ . ةيئربجلا رسكنيو الإ هعلخ در نكمي ال هنإف ربج مث ؛هضرع



 احا ربحلا ىف : سماخلا نفلا /عبارلا باتكلا

 دضعلا عالخنا ةمالع يف : لصف
 :«كلذ ّصخي ال اذه نأ ىلع ءًانماطتو بكنملا (81620) سأر دنع ًافيوجت ىري نأ هتمالع

 أله نم ّدحأ رخآلا بكنملا فرط ىريو ء«فتكلا (8120) سأر بالقنا ببسب ًاضيأ نوكي لب

 ءاهريغ وأ ةمدصب هسأر وه يذلا مظعلا يف وأ هسفن يف لاوز ًاضيأ هل ضرع نكي مل نإ فرطلا

 هتهج ىف أيرك ًاءوتن علخنملا دضعلا مارلا رتو هب سأب ال هنأ نظيف هاذأ جالعلاب نكس دقو

 ونديال «ةحيحصلا ديلا قاصتلا ةدوج بنجلاب قاصتلالا دّيج سيل دضعلا ىرتو ءطبألا تحت

 ترذعتو .هل أيهتي مل هنذأ سميو قوف ىلإ هدي عفري نأ لواح نإو .ديدش عجوو فنعب الإ اهيلإ

 . كص وأ مرو وأ يثول عقت دق ًاضيأ تاماللعلا هذهو .ىرخألا (1/101025) تاكرحلا هيلع

 تاجلاعملا يف : لصف
 (8001) نادبألا ينيلو «نايبصلا نادبأ يفو «كلذ نم لهسأ وه ام (1ءودامع1) جالع انف

 كلذ مزلي لب « «لفسأ ىلإ دضعلا (61620) سأر برق دنع طبإلا تحت لخديو ديب دمي نأبف
 نأ لافطألا يف نكمأ امبرو ءلفسأ ىلإ دضعلا دمت ىرخألا ديلاو «قوف ىلإ هعفديو «برقلا
 يف ًاعالخنا ّدشأ وه ام امأو . اهتيعب ديلا كلترددبتو . يطسو عبصإب دضعلا ([1620) سأر ىّوسي

 نم هبقع نكميو «ليلعلا بناج يف هلجر ربجملا لخدي نأ كلذ يف هوجولا فخأف «ةيوق نادبأ

 (620) سأر برق مزلي مرو ناك نإ «ةنوهدم وأ .ةسباي ةرك نم وأ دضعلا (81620) سأر برق

 ليميو .فتكلا نم اهعلق ديري هنأك «ةماقتسالا ىلع هيديب هيلإ بذجيو .«قلتسم ليلعلاو دضعلا
 ًاليوط ًايوق الجر بلطي ًاضيأو ءاهّمحأو اهلك هوجولا بوصأ اذهو «لخديف لخاد ىلإ ًاريسي هديب
 دقو كتم نع اقلك ىفوألا يه هلق © للعلا طبإ تسع كش حدف «ليلعلا قميلوطا
 ءهحجري ام هعم (آ1.660565) قلع هدي ىلع هندب لقثي ال نزولا فيفخ ليلعلا ناك نإف .هطبإ ىلإ هدي

 يف موقت دولجو «قرخ نم ةرك هسأر ىلعو ضرألا ىلع ماق ًادومع لجرلا لدب لعج امبرو
 جيتحا نإ لجرلا حجريو ءرخآلا بناجلا نم ديلا ّدمي رّبجملا نوكيو «لجرلا بكنم ماقم لمعلا
 دعب ىوقأ وه ام ىلإ جيتحا امبرف ةدملا تلاط وأ رّسعتو بُعصت اذإو هب قلعتمب وأ .لقنب هيلإ

 دضعلا لوط ردقب اهلوط ةريصق اصع ىهو .ةواره لثم ةلآ ذختت دقو «تامامحتسالاو تاليطنتلا
 كلت اضعلا كبح عقدي .دولجو قرخ نم نوكي نأ هلهسأو ةرك اهسأر ىلع .لقأ وأ رثكأ وأ

 اهب هايإ ًاعفاد طبإلا ةوارهلا يوق لجر مزلي نأ كلذ لمعي نأ ديرأ اذإ بجيو ءطبإلا تحت ةركلا

 رخآ لجر طبضيو «ديلل داملا رّبجملا امواقي ىتح نالجر وأ «قوف ىلإ هايإ ادام وأ ءقوف ىلإ
 هنأك اهّرجيو اهّدمي ديلا ذخأ دق رّبجملا نوكيو «بكنملا كلذ عفد اذإ «ضهني الثل رخآلا هبكنم
 يدراصعلا جو كاند ليحاالاو ءًاليلق لخاد ىلإ نوكيو ءأاعلق فتكلا نم اهنيثي نأ همزع نم

 نأ بجو .دضعلا (11620) سأر قوف ىلإ ًادمتعم ًايوق ًاقاصلإ طبإلاب ة ةركلا قصلي مث .هلصفم

 ءدضعلا رسكني الغل هتحت ام نود دضعلا (8180) سأر ىلي ام ىلع ة ةركلاو ةبشخلا دامتعا نوكي

 6320) سأر لعجي نأب ملسلاب جلاعي دقو ءتمّلع امل هعضوم ىلإ داعي نأ هربج دعب نكمي الف

 بناجلا نم لجرلا قلعيو «هقفاوت ةثيه ىلع فئافللاب تنيهو تنيل دقو ءملسلا ةبتغ ىلع دضعلا
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 ةبتعلاو قيلعتلا نوكي نأ بجي نكلو ء«هعضوم يف دضعلا (5128) سأر لخديف ديلا ٌدميو ءرخآلا

 «نسر ةيركلا ةبكلاو ةبتعلا لدب لعج امبرو ءرسكني الئثل دضعلا (1620) سأر برقب ملسلا نم

 .دضعلا راسكنا كلذ نم فاخيف رخآ عضوم ىلإ هنع لزني الو ؛هنيعب عضوملا كلذ نم نكمي

 علخلا در اذإف «لوألا هجولا وه هوجولا لضفأو ءهوجولا هذه نم ةقتشم ىرخأ هوجوب جلاعي دقو

 ذر ام لاوز عنمت ةضيرع بئاصعب اأطبر بكنملا عم ةركلا طبري نأ هطابر دّيج نمف هعضوم ىلإ
 بكنملا ىلإ بيلصتلا ىلع هيلع رخآ (062) بصع وأ  هنيعب (71656) بصعلا ذفني نأ بجيو

 .لفسأ ىلإ (8:40) بنجلا عم دضعلا طبري مث ؛ليلعلا بكنملا ىلع هبيلصت عقو دقو ءرخآلا
 امك هوذغيو هدعب وأ عباسلا ىلإ لحي الو «قنعلا ةيحان نم قوف ىلإ ديلا فرطو قفرملا طبريو

 . كلذ قيرط ملعت تن تنأو «يكلا نم دب الف ديعأ املك عالخنالا يف جل نإف ؛ملعت

 ٠ ْ :  58ذا ٠ ىف :+؟لا عال و٠

 يف «سونيلاج»و «طارقبا» لثم هنم بجعتيو «هعوقو قفتي سيل امم وهو كلذ ركذ درو دق
 ا

 بكنملا دنع ريغصلا مظعلا عالخنا يف : لصف
 مروا «بكنملا (11680) سأر ل

 - جالعلا يف : لصف

 امك دشيو «هناكم ىلإ لاميو «عباصألاب دشيو ؛طغضي نكل روسكلا ّدم ّدمي نأ بجي ال

 هذش نم نوكي امب يلابي الو ًارسق هعضوم ىلإ هّدر امب ًاضيأ طبرلا سفن نإف دئافرلاب ةوقرتلا ّدشت
 . كلذ ملعتل ةوقرتلا يف هب يلابي امك هظفحو طبرلا كلذ

 .قفرملا علخ يف : لصف

 اهرصقو اد بلا فاطم ةدشل هدر رسعيو هعلخ رسعي (0:عهم) وضعلا اذه

 اذإو «تاقوألا ضعب يف مات عالخنا هل ضرعيو ًاليلق لاوز هل ضرعي دقو «ةرقنلا هتضراعملو

 هنإف 6 00 الو ل ل

 رن ب ا اوس ياو ودك وج ااعاو 58

 . ًادج يناثلا نع دعابتي نأ الإ نيدنزلا دحأ علخني نأ نكمي الو «كّرحتي نأ نم دعبأو ,«فتكلاب

 عالما يف : لصف

 دم نإف ؛«جالعلا نع عناملا راحلا 00 هيلإ م وسسبب هتإف .هجالع ئلإ ردابت نأ بجيو

 ريسيلا لاورلاو .مرو كانهو عروستنا اضي نأ نكمي ال هنأ ىلعو بطعلا ىلإ ىذدأ دئنيح ةيوستلل

 «ريبدت هلف ماذق ىلإ ناك نإف ماتلا علخلا امأو .هعضوم ىلإ هّدري فكلا لصأب زمغ ىندأ هافالتي



 "60 ربجلا يف : سماخلا نفلا /عبارلا باتكلا

 هفك برضب هناكم ىلإ دري هنإف ماذق ىلإ يذلاو ءرخآ (2ءونصو8) ريبدت هلف فلخ ىلإ ناك نإو

 امأو . لخديف «ىرخألا ديلاب نيعيو «يغبني امك ديلا أيه دقو «تابرض هيذاحي يذلا بكنملا
 طبض كلذب بجي مل نإف ,فلخ ىلإ هبرضي مث ءًاديدش أدم ّدمي نأ بجي هنإف فلخ ىلإ علخلا
 ىتح ةذشب قفرملا حسم يف ذخأيو «نهدلاب هدي رّبجملا خطليو «ءايوقأ ةدع دعاسلاو دضعلا
 لوأ يف هلمتحي ام ردقبو «ىّوزم قفرملا كرتت ةقالع دعاسلل لعجتو هذشت نأ بجي مث ءلخدي

 . ةيوازلا قيضت ىتح اليلق اليلق ةقالعلا قيضت لازت ال مث «تقولا

 ظ ظ غسرلا (30هز4) لصفم علخ يف : لصف

 يذوحو ًاريسي أدم ّدم اذإ هنإف ,مازتلالا بعص علخلا در لهس غسرلا (00ذ50 ملصفم نإ
 ةدوج عنميو «مّروتي داسجألا نم هب طيحي ام نأل ء«بعص هماقلإ نكل .داع رخآلاب نيوضعلا دحأ
 لب ةهجلا كلت فالخ ىلإ فكلا رّبجملا دميو .فلخ ىلإ دنزلا لجر دمي نأ هذم هجوو «ماثتلالا

 ءدتريو كلذب يوتسي هنإف رصنخلا ىلإ رمتسيو «ماهبإلا نم ئدتبي اعبصإ ًاعبصإ دميو «ماذق ىلإ
 .دشيو دّمضي مث

 هتمالعو عباصألا علخ يف :لصف
 ًاريعقت ترهظأو «نطابلا يف ًاءوتن كانه ترهظأف «نطابلا ىلإ تلام عباصألا تعلخنا اذإ

 نأ بجي لب ءايوتسم اآذَم دمي نأ ىغبني الو ءام رسع هيف اهعالخنا نع عباصألا در نإ
 كنأك «قوف ىلإ هيلع ضبقت امدنع اهلصأ اهتحت عقي يتلا كدي نم ةبابسلا ليشتو ءاهيلع ضبقت
 . 70166 توصو لخد دق علخنملا ىرتف اهنكامأ نم اهعلقت

 غسرلا ماظع كاكفنا يف : لصف

 عضوو ءهتهج ْدض ىلإ ءوتنو ليم لك عفدو ؛«ةيوستلا نم نم نكمملا اهب لعفي نأ بجي
 عضولل ظفاحلا ىّوسملا برسألا اهيلع اهلدب لعجيلو ءاهيلع كرتتلو لو ةرابجلا
 الر لني اهمروتم نسعي نعي ذأ برسألا وأ :زابجبا هيلع عشرتا لبق بجي نكلو «هلقثب
 . كّرحي

 اهلاوزو زرخلا مالخنا يف :لصف
 ناك نإو ءريثك ًالاوز لاز اذإ ًاضيأ ماتلا ريغلاو «ةلاحم ال لتق ماتلا علخلا علخنا اذإ راقفلا

 تناك نإف ؛كتهي ملو حماس نإ ًايوق ًاطغض عاخنلا طغضي «ةلاحم ال هنأل كلهم وهف مامتلا نود
 (162ص6©) بصع نأل ءلاحلا يف تامو سفنلا ناويحلا مدع اهيلي امو قنعلا نم ىلوألا 5 ةرقمفلا
 نكمي مل (ه8©040) نطبلا ىلإ علخناو بلصلا رقف نم ناك نإوأ .هلعف لعفي الف طغضني سفنلا
 لوبلاو طئاغلا سبح سفنتلا عنمي ثيحب نكي ملو لهمأ نإو ءًاعيرس لتقي ام وهو .جلاعي نأ



 ربجلا يف : سماخلا نفلا /عبارلا باتكلا "01

 مل مرو نم هب ام نكس وأ مري ملف «طغض وأ ًاديدش ًاطغض عاخنلا طغضي ملف لهمأ نإو «لتقف

 لوضفلا لعجيف « عضوملا كلذ تحت يتلا بصعلاو .عاخنلا لخدت (©2155:0ع) ةفآ نم دب نكي

 ءاأضيأ ررض نم ّدب ال نكلو «لقأ عاخنلاب هررض نوكيف فلخ ىلإ ناك نإو ةدارإ ريغب جرخت

 ةناثملا (31ا5016) لضع فعضيو « لجرلا فعضتف هتحت ىتلا (716206) بصعلا فاعضإ نمو

 ىتح هنسانس رسكت داكي ةلئاه ةكصو ديدش عفدو ةيوق ةؤوق ىلإ جاتحيو .ةدعقملاو «(813006)

 ىلإ علخني دقو هنسانس كلذب رسكنا دق نوكي هعضوم ىلإ دوعي نأ لبقو ءهعضوم ىلإ دوعي

 ةمالعو كانه نم فوتسيلف «بدحلا يف انملكت ثيح هماسقأ يف انملكت دق باب اذهو «نيبناجلا

 سأب ريبك اهراسكنا يف سيلو «ةنسنسلا ترسكنا امنأك «عّضقت امو ءوتن اَمِإ كانه ىري نأ كلذ

 ظ | . كالهلا فوخ راقفلا عالخنا يفو

 جرالعلا يف : لصف
 فلخ ىلإ يذلا اًمأو .هجالع يف حلفي املق «ليلق هيف ءاجرلاف رهظلا نم ماّدق ىلإ يذلا اَمأ

 موقيو «هنطب ىلع هّموني وأ ةّوقب هيلع لمحيو « ىمامحلا لعفك ة ةوقلاو نيتبكرلاب طبغطي نأ جاتحيف

 ناكو «كلذ نم دشأ رمألا ناك نإف «ةقدزرفلا زابخلا كعد ةّوقب قبوجلاب هكعدي وأ «هبقعب هيلع

 ناكد ْذْحَتي وأ «ليلعلا عسي ام ديق اهضرعو اهلوط ةبشخ ذختت نأ ىف ىغبني :«طارقب» لاق ءًاثيدح

 رثكأ طئاحلا نم ءدعب نوكي الو : كوطلاب طئاقملا ةيتتاجت لل: هودنس طئاس نم ابرق ودقلا ذه لع

 ىلع وأ ةبشخلا ىلع طسبيو ليلعلا ممحي مث « «ليلعلا دسجل ءيطو شارف هيلع.ىقليو «مدق نم

 تحت نم هفارطأ جرخيو «نيترم طامق ليلعلا (0650 ردص ىلع فلي مث .ههجو ىلع ناكدلا

 ةجتسدب ةهيبش ةليطتسم ةبشخ ىلإ طامقلا فارطأ طبريو «هيفتك نيب اميف طبريو «نيطبإلا

 عفدتو ناكدلا وأ .ةعوضوملا ةبشخلا فرط دنع ًامئاق ضرألا ىلع ةبشخلا هذه ماقتو .نواهلا

 ىلإ ًادنتسم يلفسلا فرطلا نوكي اميكل ؛ ءايطوضيل لبلعلا (11هد20] سار نع فقاو مفاخ ىلإ

 ءدذملا كلذ نوكي نأ ىغبشن :ي يذلا تقولا ىف (81684) سأرلا دنع يذلا يناقوفلا دميو عيش

 يتلا ةيضارعلا طبرق ابا :نينتكلا قوفو.يكرلا قوف رخا طابق اعيفح نالجرلا اشيا ظيرتو

 «تاطابرلا هذه فارطأ عمجتو ءرخآ طابرب ناذخفلا هيف عمتجت يذلا عضوملا نم عفرأ يه

 ةبشحلا فرط دنع اهميقتو ءاهركذ مدقت يتلا ةبشخلا لثم هللا يشق ىرعأ ةفح ىلإ ظيرتو

 هذهب اوذمي نأ ناوعألا رمأت مث «ىلوألا ةبشخلا انمقأ ام لثم « «ليلعلا لجر يلت يتلا ةعوضوملا

 0 شالا ذملا اذنيل لمتنا هم ساثلا نمو «فالخلا ىلعأ نم ةبشخلا

 (820) سأرلا نايلي نيذللا نيفرطلا ينعأ ناكدلا وأ «ةميظعلا ةبشخلا هذه يفرط دنع ةمئاق

 نأ اذكه دملا راص اذإ يغبنيو ءذمت يتلا تاطابرلا اهب فتلت ماهسلا هذه تراد اذإف « «نيلجرلاو

 ائيش فوختن ملو ؛«كلذ انلعف اهيلع سولجلا ىلإ انجتحا نإو «نيفكلا لصأب ةبدحلا نحن عفدن

 يف ةرفح رفتحت نأ يغبنيف ٠ ؛طغضلل ًالمتحم ليلعلا ناكو «ءايشألا هذهب راقفلا وتسي مل نإف

 ؛عارذ ردق ةرفحلا لوط نوكي ام ردقب ةبدحلا ةلابق بازيمب ًاهيبش .لوطلاب برقلاب يذلا طئاحلا

 تلمع دقة ةرفحلا نوكت نأ يغبني لب «ًاريثك اهنم لفسأ الو ؛ليلعلا راقف نم عفرأ نوكي الو

 مث ءطئاحلا نم ًابيرق ة ةعوضوم ةبشخلا نوكت نأ ءادتبالا يف انلق (0ةددكو) ةلعلا هذهل امنإو د
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 عضوملا وأ هطسو عضنو ءطئاحلا يف يتلا ةرفحلا يف هيفرط دحأ ريصتو ردقلا لدتعم أحول ذخأن
 ىوتسا دق راقفلا نأ ىرن ىتح «لفسأ ىلإ رخآلا هفرط عفدن مث «ةبدحلا ىلع هنم كردي يذلا

 نأ ًاضيأ لاقو ؛ءيشلا اذه حلصي حوللا ريغ نم هدحو ّدملا نأ ؛طارقب» ركذ دقو هأنّيب ءاوتسا
 هانركذ يذلا ّدملا لمعتسي نأ ركنمب سيلف ًاقح كلذ ناك نإف «كلذ لعفي هدحو حوللاب سبكلا
 لمعتسن نأ ةيوستلا دعب يغبنيو «سبكلا ريغ نم ماّدق ىلإ راقفلا لاوز ىّمسي يذلا عونلا ءادتبا يف

 ضعب ىلعو «ةبدحلا ىلع يوتحي ام ردق هلوطو «عباصأ ثالث ردق هضرع بشخ نم أحول

 طبريو زرخلا ىلع عضوي ءًايساج نوكي الئل ةقاشم وأ ناّتك ةقرخ هيلع ٌفلتو «حيحصلا زرخلا
 «ةبدحلا نم ةيقب كلذ دعب تيقب نإف «فيطللا ءاذغلا ليلعلا لمعتسيو «ىغبني يذلا طابرلاب
 حوللا لامعتسا عم ؛نّيلتو يخرت يتلا ةيودألاب نوكي يذلا (1 داس عم) جالعلا لامعتسا يغبنيف

 نيبناجلا دحأ علخنا نإو «ءصاصر نم ةحيفص سانلا دعب لمعتسا دقو ءاليوط ًانامز انفصو يذلا

 يذلا وهو ؛فلخ ىلإ قنعلا يف كلذ نم نئاكلا امأو .ّدشو «نيترابجلاب وأ ةرابجلاب ىّوس

 ,زمغلاب هزرخ ىّوسيو «قفرب أدم قوف ىلإ هسأر دمي مث «ليلعلا يقلتسي نأ بجيف ؛جلاعي
 مث «هلوطو قنعلا ردقب ةرابج هيلع دشو «قرخب ىلعو وقم داّمض هيلع عضو ىوتسا اذإف حسملاو
 لعجيو ؛مايأ ةدع يف لحيو ؛قلحلا ىلع طابرلا عقي ال ثيحب ردصلاو (51629) سأرلا ىلإ طبري

 . ىذأ رادتسا ام نإف بوثلا يشاوح نم بئاصعلا ةئيه ىلع اهب دشي يتلا طويخلا

 00 صعصعلا علخ يف : لصف
 نأبو ءاضيأ سجلاب هملعتف علخلا مظع اًمأو «ٌسجلاب كلذ ملعت دقف علخنا اذإ صعصعلا

 امأو .ٌّقشأ هيلع ةبكرلا ةينث نوكت لب «ةبكرلا دنع الو علخلا عضوم يف ال لجرلا طسبي ال ليلعلا

 «ةدعقملا يف يطسولا عبصإلا لخدت نأ بجيف «هيوست نأ تدرأ اذإ كنإف كلذ (#هعنتم«») ريبدت

 ىتح صعصعلا عضوم ىرخألا كديب ىعارتو ةّوقب قوف ىلإ اهب زمغت مث ء«عضوملا يذاحت ىتح
 . نّيلي ام لوانتيف كلذ عمو «(5ءهعو) زاربلا لقيل ماعطلا ليلعلا للقيو ةدبثتو هدمضت مث ( هيوسن

 كرولا علخ يف :لصف

 نأ نكمي الو «يخرتسملاك لفسأ ىلإ علخ نم دضعلل ضرعي ام لثم ذخفلل ضرعي دق هنإ
 ةبكرلا يف كلذ نوكي لب «ةبكرلا دنع الو علخلا برق نم ال لجرلا طسبنت نأ ذخفلا علخنا

 هعالخنا لقيو «جراخ ىلإ هعالخنا رثكأ نكل «جراخ ىلإو لخاد ىلإ هعلخ نوكي دقو .بعصأ
 يف كلذ عقو اذإو ءاهنايعأب بابسألا كلتبو «فلخ ىلإو ماّدق ىلإ ًاضيأ علخني دقو «لخاد ىلإ
 لمح نع زجعت «ةقيقد قاس تاذ ةريصق لجرلا كلت تفلخت :«نينجلا نع ٌىشلاو دالولا لاح
 . ىوقت الو فعضتو ندبلا

 تامالعلا ىف : لصف

 ةبكرلاو ,ءىرخألا نم لوطأ ةعولخملا لجرلا ىرت نأ لخاد ىلإ كرولا علخ نم ضرعي

 كرولا (65620) سأر نأل «ةمراو «ةفختنم ةيبرألا ىرتو «ةيبرألا دنع هلجر ىنثي نأ ردقي الو «أتنأ

 اميف ضرعو قمع ةيبرألا يف رهظو «لجرلا ترصق جراخ ىلإ علخنا نإو ءاهيف ٌسدنا دق
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 مادق ىلإ علخنا نإو «لخاد ىلإ ةرعقنم اهنأك ةبكرلا نوكتو «خافتناو ءوتن فلخ نم اهيذاحي

 هل أيهتي ملو ملأب الإ هينثي نأ هنكمي ملو «هقاس طسبي نأ ليلعلا نكمأو «لوطأ لجرلا تناك

 هتيبرأ مروتتو «كلذ نم رسك هل ضرعيو «بقعلا ىلع ىنئنا ًايشم فلكت نإو ء«ةتبلأ يشملا
 امبر هنأ الإ اعم ضبقلاو «طسبلا هيلع رذعتو هلجر ترصق فلخ ىلإ علخنا نإو «هلوب سبتحيو

 ىلإ ذخفلا (120) سأر نوكيو «ءاخرتسا هتيبرأ ىف رهظيو ةيبرألا ءانثإب (5ط8ه1) قاسلا ىنث

 ْ . جافعإلا

 تنفعتو «تايوطر هيلإ تّبصنا امبرف اعيرس دري مل نإ هنإف «ةجلاعملا ىلإ ردابي نأ بجي

 (عونزتسع») ريبذت امأف' :ةملقت اف رطخلا نم كلذ عبتو هلك (0:8382) وضعلا داسف ىلإ تذدأو

 هب يذاحت ىتح ةرسيو ةنمي هكرحت نأ دعب هّدرت مث «لجرلا دمي نأ وهف «لفسأ ىلإ ذخفلا علخ
 مث «(5طههل) قاسلا ىلع دشيو «لجرلل باكرلاك لعجيو راون وأ مازح ذخؤيو ءهيلإ هّدرت ام

 (5طقهل) قاسلا نكمي ال اقيلعت بكنملا نم قلعي مث ءهظفحي ًاًدش ٌدرلا ىلعو ذخفلا ىلع ّدشي

 بناج نم يوق ناسنإ هطبضيو ؛عكري نأب رمؤيف لخاد ىلإ علخنا اذإ امأو .ذدتمت نأ كلذ عم
 نوكي ثيحب لخاد ىلإ هرجيو «ةبكرلا دنع ذخفلا (85880) سأر هيديب رّبجملا ذخأيو «بلاحلا

 فالخب رخآلا فرطلا نم رخآ هناعأ نإو ءجراخو قوف ىلإ ًاعفد هعفديو ءرخآلا فرطلل ًاعفاد

 .جراخ ىلإ علخنا اذإ امأو .ًاطبر طبري مث ءًاديج ناك ًالبح وأ ةباصع هنم نكم دقو «هكيرحت
 «ةروكذملا ةكرحلا فالخب هكّرحيو «ةبكرلا دنع يذلا ذخفلا فرطب رّبجملا ثبشتي نأ بجيف

 وأ ةباصع هنم نكم دقو «؛لّوألا ةكرح فالخ هكرحي رخآلا فرطلا نم ثبثت دق رخآ نوكيو

 ىلإ ذخؤيو ءطامقب ذخفلا لصأ رّبجملا ٌّدشيلف فلخ ىلإ وأ ماَّدق ىلإ كلذ نم ناك امو «ًالبح

 هنودمي مث ء«طامقلا يفرط لجر ذخأيو «علخلا ليم بسحب بجت يتلا ةهجلا ىلع بكنملا
 ىلإ ةمدقتملا هوجولا ّدرت نأ نكمي ًاضيأ اذه لثمبو «ءاوهلا يف ليلعلا هب نوقلعي ًاّدم ًاعم مهلك

 نأ يغبني لاق ءداجأف مهضعب هنع ربع ام ىلع كلذ ةفص نمو مريبلاب هنوجلاعي دقو «حالصلا

 نم رثكأ اهقمعو ةرفحلا ضرع نوكي الو .قدانخب ةهيبش اهلك ةبشخ يف ةليطتسم ةرفح رفحت
 مريبلا فرط ريصيل «عباصأ ةعبرأ نم رثكأ ضعب نم اهضعب دعب نوكي الو «عباصأ ةئثالث ردق
 ءاهيلإ هعفد نوكي نأ يغبني يتلا ةيحانلا ىلإ هعفد نوكيو ءاهب دنتسيو رفحلا كلت ضعب يف

 .مدق ردق اهلوط ةمئاق ىرخأ ةبشخ ناكدلا وأ «ةميظعلا ةبشخلا طسو يف دتوي نأ يغبنيو

 نيب اميف رودت ةبشخلا هذه نوكت هرهظ ىلع ليلعلا ىقلتسا اذإ ىتح «ساف ةواره ردق اهظلغو
 نإو «نيلجرلا ةيحان نم هنودمي نيذلا عبتي نأ نم دسجلا عنمت اهنإف ءذخفلا سأرو جافعألا
 اذإ دسجلا نإف اذه عمو «قوف نم نوكي يذلا ّدملا ىلإ جاتحي ال ام ًاريثكو ءًاضيأ كلذ ناك
 ىلإ دملا نوكي نأ يغبنيو ءجراخ ىلإ ذخفلا (65620) سأر ةبشخلا هذه تعفد لفسأ ىلإ ّدم

 ذخفلا (1620) سأر لخدي مل نإف «لجرلا دم اميس ال اذه لبق اهانركذ يتلا ةفصلا ىلع لفسأ

 نأو «لكل ةدوتوملا ةمئاقلا ةبشخلا عزنت نأ يغبنيف ءأضيأ (7:هةانص50) جالعلا نم عونلا اذهب

 ضراوعك نوكيل ةبشخ اهنم بناج لك يف «ةبشخلا كلت ناكم يبناج نع نايرخأ ناتبشخ دتوي
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 بيكرتك ىرخأ ةبشخ اهيلع بكرت مث «مدق نم لقأ امهنم ةدحاو لك لوط نوكي الو «باب
 11 اطيا ةينانويلاب ىّمسملا فرحلا لكشب ًاهيبش تابشخ ثالثلا لكش نوكيل «ملسلا بشخ
 نأ يغبني مث ءاليلق نيفرطلا نم لفسأ طسولا يف ةثلاثلا ةبشخلا تبكر اذإ نوكي لكشلا اذه نإف
 نيتضراعلا نيتاه نيب اميف ةحيحصلا ذخفلا ذميو «حيحصلا (5:14) بنجلا ىلع ليلعلا يقلتسي
 نوكيل «ةضراعلا هذه قوف نم ةليلعلا ذخفلا ريصتو .«ملسلا ضراع هبشت يتلا ةبشخلا تحت
 الثل ًاريبك ًايط يوط دق بوث ةضراعلا ىلع طسبي نأ دعب ءاهيلع ًابكار ذخفلا (81624) سأر
 نم كردي ام ردق اهلوط نوكيو «ضرعلا ةلدتعم ىرخأ ةبشخ ذختت مث .ذخفلا ةضراعلا يذؤت
 لخاد نم (5طهه1) قاسلا تحت لوطلاب عضوتو .بعكلا عضوم ىلإ ذخفلا (11629) سأر
 هبشت يتلا ةبشخلاب امِإ ّدملا لمعتسي مث ءاهعم طبرتو «بعكلا ىلإ ذخفلا (128) سأر كسمتل
 قاسلا ّدمت نأ ٍذئنيح يغبنيو ؛مدقت اميف انلق ام ىلع اًمأو .ةبدحلا يف هلمعتست ام ىلع جتسدلا
 اذهب هعضوم ىلإ ذخفلا 61628) سأر عجريل ءاهعم ةطوبرملا ةبشخلا عم لفسأ ىلإ (5طقصأم)
 ىلع ليلعلا دمي نأ ريغ نم ذخفلا 85624 سأر هب لخدي رخآ عون ًاضيأ نوكيو .ديدشلا دملا
 طامقب ًاعيمج ليلعلا ادي طبرت نأ يغبني هنأ معزي هنأ كلذو ««طارقب» هدمحي عون وهو «ةبشخلا
 لك دعب نوكيو «نيتبكرلا ىلعو نيبعكلا ىلع نّيل يوق طامقب امهالك هالجر طبرتو ءْنْيِل
 نم رثكأ ةدودمم ةليلعلا (58251) قاسلا نوكتو .عباصأ ةعبرأ ردق هبحاص نم امهنم دحاو
 مث «نيعارذ ردق ضرألا نم ًاديعب نوكيو .«سأرلا ىلع ليلعلا قلعيو «نيعبصإ ردق ئرخألا
 سأر نوكي ثيح اهنم عضوم ظلغأ يف ةليلعلا ذخفلا هيدعاسب باش ةبرجت وذ مالغ نضتحي
 ىلإ لخد كلذ هب لعف اذإ (آهذه0) ملصفملا نإف «ةعفد ليلعلاب قلعتيو ءاضيأ ذخفلا (11630)
 رثكأ نكل ءريثك لمع ىلإ جاتحي ال هنأل «هريغ نم لهسأ عونلا اذهو .يعسلا نوهأب هعضوم
 «جراخ ىلإ علخلا راص نإ اًمأو . هتلوهسل هب اونواهت مهنأل ءهب لمعلا نونسحي ال نيجلاعملا
 :مريبلاب لخاد ىلإ جراخ نم عفدي نأ بيبطلل يغبني مث «هانلق ام ىلع ليلعلا طسبي نأ يغبنيف
 ناوعألا ضعب نوكتو اهيلع دنتسيل ءانركذ يتلا رفحلا نم ءيش يف مريبلا فرط ريصي نأ دعب
 ىلإ علخلا ناك اذإو .ًاريثك عفدني الثل عفدلا لبقتسيو ءًاضيأ عفديف ؛ةحيحصلا ذخفلا ةيحان نم
 :ةليلعلا ةيبرألا ىلع ىنميلا هدي فك لصأ يوق لجر عضي مث «ليلعلا دمي نأ يغبنيف .مادق
 اذإو . ةبكرلا ةيحان ىلإ لفسأ ىلإ ًادودمم طغضلا ريصي اذه عم وهو .ىرخألا ديلاب اهطغضيو
 لب «ءضرألا ىلع عفترم وهو .لفسأ ىلإ ليلعلا دمي نأ يغبني سيلف .فلخ ىلإ علخلا ناك
 جراخ ىلإ هكرو كفنا اذإ ًاضيأ نوكي نأ يغبني امك ءبلص ءيش ىلع ًاعوضوم نوكي نأ يغبني
 نوكتو .ههجو ىلع ناكدلا وأ ةبشخلا ىلع ليلعلا دمي نأ يغبنيف ؛ةبدحلا يف انلق امك
 لامعتسا ًاضيأ يغبنيو ءأفنآ انلق امك (5مة5ك) قاسلا ىلع لب كرولا ىلع ال ةدودشم تاطابرلا
 عاونأ يف انلوق اذهف .هيلإ (10ذه0 ملصفملا جرخ يذلا عضوملاو جافعالا ىلع حوللاب سبكلا
 ةبوطر ةرثكل كرولا علخني دق نكل .كلذ مدقتت ةنيب (©ةاد©) ةلع نم كرولل ضرعي يذلا علخلا
 عضوملا يف انلق امك يكلا لمعتسي نأ ٍذئئيح يغبنيف .فتكلا علخني امك ءهل ضرعت (80015056)
 . يكلا اذه هيف انركذ يذلا



 ةبكرلا علخ يف : لصف
 نأ امك ريسي قلز وأ «؛ثيثح يشم قوف ببس الب تعلخنا امبرو «عالخنالا ةعيرس ةبكرلا

 ىلإ الإ بناج لك ىلإ ةبكرلا علخنت دقو .(920هندع) بؤاثتلا ريغ ببس الب علخني ام اريثك ىحللا

 .اهتقواعمو ةكلفلا ببسب ماذق

 هجالع ىف : لصف

 هيدي يوق لجر دمي مث ءاليلق هالجر عفرتو «ضرألا نم بيرق يسرك ىلع ليلعلا دعقي

 ىلكلا علخلا مكح ىلع هلاح يب سو مخل  حكاذرو ءايوق أذم لفسأ نمو قوف نم

 . هطبريو (0ءمعممل)

 ةبكرلا ةكلف يهو ةفضرلا عالخنا يف : لصف

 0 ل «ةكلفلا درتو لجرلا طسبت نأ بجيف «عالخنا اهل ضرع اذإ

 الف مزلو دتشا اذإف ءاهيلإ تلام يتلا ةهجلا يف اهضراعت رئابج هيلع عضوتو «ءاثنالا نع ةعنام

 . نوهي ىتح اليلق اليلق لب «ةلجعب ةبكرلا ىنثت

 بعكلا دنع بقعلا (ةهند) لصفم علخ يف : لصف

 مث «دوعيل ةوناب عفدو ديدش جالعو يوق ذم ىلإ علخنا اذإ جاتحيف ٠ «بعكلا علخني دق

 هيف يفكيف ريسيلا لاوزلا امأو .ًايناث علخني الئل ًاموي نيعبرأ نم ًابيرق يشملا رجهي نأ بجي

 «نولّوألا لاق ام ىلع هّدرن نأ بجي ملو دتشا نإ يجيد ماصلاب علخلا اذإو ءدر مث ءذم ىندأ

 أدتو جافعإلا دنع هيذخف نيب اميف دتويو «ضرألا ىلع ه هرهظ ىلع ليلعلا طسبي نأ يغبني اولاق

 لب .لفسأ ىلإ هلجر تررج اذإ كّرحتي نأ ءدسج عدت ال «ضرألا قمع يف الخاد دكار

 هنأ انلق يتلا ةميظعلا ةبشخلا كترضح نإو ؛ «ليلعلا يقلتسي نأ لبق دتولا اذه دتوي نأ ىغبني

 نأ يغبنيو «ةبشخلا هذه ىلع ذملا ريصت نأ يغبنيف «ةدوتوم ىرخأ هع ياسو ىف رك

 دم فالخ ىلع طابرب امإو هيديب اّمإ لجرلا دمي رخآ نوعؤ «هدميو ءذخفلا طبضي نوع نوكي

 «لفسأ ىلإ ىرخألا لجرلا رخآ نوع كسميو «كفلا هديب بيبطلا يّوسيو ءلّوألا نوعلا

 لجرلا طشم ىلإ تاطابرلا ضعبب بهذيو . ةقيثو تاطابرب طبرت نأ ةيوستلا دعب يغبنيو

 قوف نوكي يذلا (216206 بصعلا نم يقتت نأ ىغبنيو «كانه طبرتو «بعكلا ىلإ اهضعبو

 نإف ءأموي نيعبرأ يشملا نم ليلعلا عنمي نأو اري هيلعب ططارولا نوكو ذاقل كتلح. نم ىلا

 جالعلا دسفيو ءوضعلا مهيلع ضقتني مامتلا ىلع اؤربي نأ لبق يشملا اومار نإ ءالؤه

 مرو عضوملا اذهل ضرعو اريثك ضرعي كلذ نإف .ةبثو نم بقعلا مظع لاز نإو (1ءواسص ع )

 (0:عقه) وضعلا ذمو ءههجو ىلع ليلعلا ءاقلتساب (0:عد5) وضعلا اذه ىّوسي نأ يغبنيف «راح

 ليلعلا اذهب نآو.«ةقيثولا :تاطايزلا"لاوغتساو :هةراختلا ماروألا نكست يتلا تاليطنتلابو هتيوستو

 ىلإ دركي نأ بجي بعكلا طيرو ؛ماتلا حالصلا (0عهوص) وضعلا حلصي ىتح كّرحتي الو

 .ًاحوتفم بقعلا كرتيو  عباصألا
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 ([00) مدقلا ماظع عالخنا ىف . لصف

 أطت نأب اهيوست نأ ىفك امبرو .«فكلا ماظع عالخنا (8ءونسعم) ريبدت نم بيرق اهريبدت

 . ملع ام وحن ىلع دشيو دّمضي مث «يوتسي ىتح بوث امهنيبو اهيلع كمدقب

 ةيناثلا ةلاقملا

 رسكلا يف (ءمعرمل) يلك (52عامعمأ) مالك يف , لصف

 .ًاقّرفتم هنم عقي دقو ءمظعلاب صاخلا (1 عوه]ناتمم 01 ءمهاتمانتأال) لاصتالا قّرفت وه رسكلا

 عقي دقو ًايوتسم عقي دق قّرفتملا ريغو « قّرفتم ريغ قمتي دفو ءاضر ادج هوا جا ترفض اذإ نعسنو

 .نيبم ريغ عقي دقو . .ًانيبم عقي دق ًاضرع عقاولاو «ًالوط عقي دقو ًاضرع عقي دق يوتسملاو ءابعشتم

 نولوقيف .ءامسأب رسكلا فانصأ موق ىّمس دقو ءانيّبم عقي ال مصفلاو .عدصلا وهو الوط عقاولاو

 رسكلا ًالوط بهاذلل نولوقيو . يبيضقلاو يوثقلاو يلجفلا ًاقمعو ًاضرع بهاذلا ميظعلا رسكلل

 .يقيوسلا ًأدج ءازجألا راغصلو يبيضقلاو يلالهلا ضارعتسا عم الوط بهاذللو .بطشملا
 نم امهنيب بجي ام ىلع نامظعلا ىقبي نأ نكمي مل ءراسكنالا مت اذإو .يزوجلاو ءيشيرجلاو
 ثدحي لاوزلا نم كلذكو «ةاذاحملا نع ةرورض ناليازي لب ,يعيبطلا لاصتالا ننس ىلع ةاذاحملا
 تناك اذإو مرو هعبتي (6هن0) عجو ثدحيف ؛محللاو بجحلا نم هب طيحي اميف ةرورض سخن
 ىلإ روسكملا (0:عده) وضعلا ليمي نآلو .ةلوهسب (0:832) وضعلا بلقنا اياظش الب ةرودم ةنونيبلا

 كانه 168:6 بصعلا نم هيقالي ام نأل يأ « لخاد ىلإ ليمي نأ نم ريخ «طارقب» لاق ام ىلع جراخ
 رقن ىلع نوكت يتلا فورحلاو زجاوحلا تضرناف «لصفملا دنع رسكلا عقو اذإو «ملؤيف رثكأ
 ريسكلا عقو اذإو ٠ عالخناللا دعتسم (1010) ملصفملا راص ءاهرئافحو لصافلا مفلل ةغلابلا ماظعلا

 نلإ عد ثدحي يذلا ذبشدلا «ةبالصلا ببسب ةرسع ةكرحلا تيقب ءربجناو (10ذ80) ملصفملا دنع

 ثيح ًاضيأ كلذ نمو ءراغصلا ماظعلا (00100) لصافم يف كلذ عقي ام بعصأو « نيلي ىتح ةدم

 لوطأ ةدم بيجع مادنه وذ طبر هيلع (00181) ملصفم لثم . قيضأ ةقلخلا يف (10:00 ملصفملا نوكي
 رسك ٌرشو .هركذن ام ىلع نأشلا كلذل (81009) مدلا دعي ام ةيودألاو ةيذغألا نم لوانتي «نوكي ام
 لصاح ال ىنعمف كلهم خملا عاطقنا نأ نم لاقي امو ءركذ ام ىلع جراخ ىلإ سيل لخاد ىلإ ماظعلا
 فزنلاو ةحارجلا لثم «ضارعأ رسكلا عم ضرعت دقو «عطقني سيل جزل نيل بئاذ خملا نإف هل
 طرشي مل وأ «نفعلا عنمي امب ربدي مل نإ يذلا محللا نم هب فيطي امل «(0همغددن45) ضرلاو مولاو

 ٌسمبو رساكلا ببسلا عقوم نمو ؛عجولاب فرعي رابكلا نم رسكلا عضومو .ةلكآلا هنم ضرع
 .ةرمحلاو مرولاو عجولاب رهظيف راغصلا نايبصلا نم امأو «ديلا

 هدضو رابجنالا ماكحأ يف : لصف
 ربجني نأ مهنم برقي نمو «لافطألا يف نكمأ اهعاضوأ ىلإ تذر اذإ ةرسكنملا ماظعلا

 ةدام نم ماحل اهيلع يرجي لب ءربجني الف هدعب امو ءاتفلا نس ىف امإف .مهيف ىلوألا ّةَوَقْلا ءاقبل



 ربجلا يف : سماخلا نفلا /عبارلا باتكلا ا

 ساحنلا لصو ىلع نيصاصرلا نم رافصلا هيرجي ام سنج نم نيمظعلا نيب عمجت «ةيفورضغ
 بعص لخاد ىلإ ترسكنا اذإ ةوقرتلاو دعاسلا مث ءدضعلا رابجنالا ىلع ماظعلا ىصعأو «هريغو

 ذخفلا رمأ امأو . علخلا يف ليق ام لثمب اهنم لفسألا رسك نيدنزلا يف رسكلا حبقأو ءاهجالع

 ةذم يف فلتخت ءاضعألاو ءطاسبنالا نع اهعنمي ال ربجلا نأل ءلهسأ وهف (5مهصا قاسلاو

 «نيرشع يف (8) علضلاو «ةرشع ىف ليق ام ىلع ربجني (7005©) فنألا نإف ًالثم رابجنالا

 ةليوط ةذم هذه تدتما امبرو «نيسمخ ىف ذخفلاو «نيعبرأ ىلإ نيثالث يف هنم برقي امو عارذلاو

 اطخ يف (0:ع25) وضعلا ليمي نألو ءاهقوف امو ةعبرأ وأ ةثالث رهشأ ىلإ ذخفلا ربجني ىتح

 يتلا بايسلالا و6 قتلا ثناج, يف هلم و ركتت «هرهظا ىلإ ليس نأ نم يحدتلتب ىلإ رابجنألا
 «ةكرحلا يف لاجعتسالا وأ اهطبرو تاطابرلا لح ةرثك وأ «ليطنتلا ةرثك مظعلا ربجني ال اهلجأل

  رسك رابجنا لقي كلذلو «ندبلا يف جزللا (81004) مدلا ةلق وأ ًاقلطم (81004) مدلا ةلق وأ

 ةعيبطلا هتعفد لضف هنأك ارم (81000) مدلا روهظ رابجنالا ىلع لدي اممو «نيهقانلاو نيرورمملا

 ظ . رسكلا ىلإ ههجوت ام ةرثك نم

 طبرلاو ربجلا رمأ نم لوصأ يف : لصف

 ملؤتو للا يل نإف «يغبني ام رادقمب (0:عدص) وضعلا دم هتدعاق ربجلا

 ًاررض لقأ ةبطرلا (8092) نادبألا يف كلذو .ءاخ رتسا هنم ضرع امبرو «تايمح هنم ثدحتو

 اذإ امأف ءءاوس رسكلاو علخلا يف اذهو ءمظنلاو «ماتلالا ةدوج عنمي هنم ناصقنلاو :دعلل اهتاناوعل

 ام (0:عد5) وضعلا نكسي نأ بجيو «تابوطرلاب رئابجلا ءالعإو رئابجلاب اهؤالعإو «يغبني ام ىلع
 بجيو ءوضعلا ةعيبط تومت الئثل مروو (2150:467) ةفآ نكت مل اذإ لمتحي ام ردقب انايحأ الإ . نكمأ

 دشلا نتف نكرعي انما ريقكو أعم علخلاو رسكلا يف ّدشلاو ّدملا دنع ديدشلا عاجيإلا رذحي نأ

 . هعطق ىلإ جاتحيو نفعيو (0:ع35) وضعلا كلذ تومي نأ كلذ دّهعت ةلقو ّلحلا ءاطباو «ديدشلا

 «ذبشدلا اهيلع تبني ال اهنإف (51628) سأرلا ماظعك سيل اميف ذبشدلا ثودح ربجلا رثكأ يف دارملاف

 نأ مولعملا نمو ءّدحلل ًازواجم ًاريثك ًاظيلغ ًاضيأ الو ًاليلق الو ًاسباي ثدحي ال ىتح ربدي نأ جيف

 تف رعت تنأو ءامهفالخ يف وأ هترثك وأ همظع يف رسكلا رادقمو ٠ ءوضعلا بسحب فلتخي همظع

 ثودح دنع بجيو ءدشلا ركذ دنعو ةيذغتلا ركذ دنع هلك كلذ يف لعفي نأ يغبني ام ليصفتلا يف

 رجهيو «مدلا ققري هنإف ءهدرحلاو بضغلاو عامجلاو ةجعزملا (84011055) تاكرحلا رجهي نأ ذيشدلا

 اهيف لعجيف «ةيرغتو ام (1130 ةرارح اهيف ةضاّبق ةيوق ةدمضأب ناعيو درابلا بيلطيو ءراحلا عضوملا

 هب ذتعي ًاربج ربجني ال نأ رسكلل ضرع اذإو «ةيقتفلا ةيودألاو ءاريثكلاو ورسلا زوجو لهبألا لثم

 ةجوزللا ىحنتت ىتح «نيديلاب كلدي نأ وهو ءأربت ال يتلا حورقلا يف كحلا هبشي ءيش هب لعفيف

 (81000) مد هيلإ عفدنيو عضوملا يف أفدي نأ ضرعيف «ءيشب تسيل اهنأك ىتلا ةفيعضلا ةسيسخلا

 سولفلاو روشقلا هراشنإ وأ مظعلا نول رّيغت جوحي ام ًاريثكو «يوق ذبشد هيلع دقعنيو «ديدج دّيج
 اذإو .ديج طابر ىلع رصتقيف دب الو ناك نإ لب «هيلع رئابجلا عضوت ال اذه لثمو «كحلا ىلإ

 لبقي الف بلصي مظعلا نإف «ةحارجلا أربت نأ ىلإ ربجلاب عفادي نأ نكمي سيلف ةحارجو رسك عمتجا
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 (مةنم) عاجوأ ةحارجلا عم تثدح اذإف اذه عمو ءةميظع لاوحأو ديدش دمو ةبوعصب الإ ربجلا
 غلابي ال نأ بجيف «ميظع رطخ ثدحي نأ نم ريخ (0:628) وضعلا ع ٌجوعي نألف ءرطخ اهيف ماروأو
 ءوضعلا لكأت يف ة ةرطاخم كلذ نم ناك ضر رسكلا عم ناك نإو ٠ رسمكلا !دهلتم ريح رجا ىف
 نإو (0:عدم) وضعلا تومي نأ وهو ءارطخ هيف نإف (81000) مدلا جرخيل عضوملا طرشي نأ بجيف
 بجاولا ريغ د نجلا ىلإ جرا فار مروا نرحل جوي ادرس رد سبسي نا بجيت نق اناك

 جاتحيف .«ةكح ذشلا نم ثدحت دقو ءاذغلا فطليو لهسيو دصفيف هريصعلا ل هقول عض نع

 (طارقب»و «ةعاذللا (86ه155د5©) تابوطرلا للحي ىتح راح ءامب (0:عدم) وضعلا لطني نأ وأ لحي نأ

 «لخاد ىلإ داوملا بذجي نأ هضرغو «تقولا كلذ يف قبرخلا نم ًائيش ٌصمي نأ رّبجي نمل رمأي
 هيف يذلا نيبجنكسلا نم ءيشف دب ال ناك نإو نوقيراغلا برشب رمأي لب كلذ نع نبجي «سونيلاج»و
 ءربجلا تددر اذإو «بيجع نينامزلا نيب هلصفو «طارقب» نامز يف ناك كلذ نأ لوقبو « ةفيرح ةّوق
 . عاجوأ نم كلذب ليلعلا تحرأ امبرف «تددر ام جرخيو كلذ كرتي نأ باوصلاف قلقأو عجوأ مث
 يف غلابيو هريغ يف امم ّدشأ ديدش ّدشي (0:830) وضعلا مزلي نأ هيف يفكيف ' «لوطلاب رسكل امأو
 ام ةياغ يف ةماقتسالا ىلع نامظعلا مّوقي نأ بجيف «ضرعلا يف : يذلا رسكلا امأو . لخاد ىلإ هزمغ
 اهريظنتل ةئ ةثداحم مظعلا اذه نم يه له رظنيو :ةميلسلا ءازجألا عضو ةهج نم كلذ ىعاريو نكمي
 كحل ماك ملثلاو دئاوزلاو اياظشلا اهنم ءايشأ كلذ نيب اميف ىعاريو ربجي مث ءرخآلا مظعلا نم
 :مظعلا يتفش نيب تفقو ءاضيأ ترسكنا اذإو «رابجنالا نيبو مظعلا نيب تلاح مدنهتت مل اذإ اهنإف
 نم ضرعيف «ديدص ًامئاد اهيف عمتجي هتحرق تكرتف ؛تلاز وأ رخآلا امهدحأ مزتلي نأ عدت ملف
 تمدنهت اذإ لصحت امنإ ةقاثولا نإف «ًاقيثو مازتلالا نوكي ال مث ءوضعلا نفعتو نفعت اهسفن اهنأ كلذ
 تاللآب وأ لابحب وأ «ديأب ًأادج ديدش ديدمت نم نذإ دب الف ؛ ءاهلباقت يتلا اهيراجم يف دئاوزلاو اياظشلا
 اهمقتلت يتلا زاحملاو ءدئاوزلا نيبو نيمظعلا نيب ةاذاحملا حبصتف «نوكي ام دعبأ ادّدمت ىرخأ
 دملا يخري نأ ةحيحصلا ةاذاحملا تدجو اذإ باوصلا نمف تيذاحو تددم اذإف ءربجلا حصيف
 نإف ؛مدنهت ام لاح كديب تيعارو تدع مدنهت اذإف «ليمت ال يك ةاذاحملا يعارتو ؛ :ًاريسي ًاريسي
 ال هنوكس ىلع (0:25) وضعلا ظفحي طابر نم دب ال مث ءديلاب هتحلصأ كلذ ريغ وأ اءوتن تدجو
 ىلع طابرلا نوكي نأ بجيو .اهطاسوأ رومألا ريخو ظفحلا نع لزنيف نيل الو ءأدج عجويف بلص
 ناك نإف ؛ةهج لك نم هّدش ىّوسي نأ بجيف أمات رسكلا ناك نإو «ّدشأ ليملا هيلإ يذلا عضوملا
 ماظعلاو اياظشلا نم ءيش رسكلا عم ناك اذإف «رثكأ كانه ّدشلا نوكي نأ بجو رثكأ ةهج يف رسكلا
 الو اهئدابت الف ةملؤم نكت مل نإو ٠ .حالصإلاب اهل ضرعتف ةعجوم ةملؤم تناك نإف .راغصلا
 ذئنيحف كلذ سيأ اذإو «ذبشد اهيلع يرجي نأ ىجري هنإف اهتشخشخ عمسي الثم ناك نإو |و «ضرعتت

 عسوتب لغتشت نأ باوصلا نم سيف محلا قرخ ااظشلا نم ثدح او ءاهرأ لمهي نأ بجي ١
 جوع ال ةماقتسالا نم ةياغ ىلع نيبناجلا ىلإ نامظعلا دمي نأ بجاولا نكلو يبو اب

 الف دترت مل نإف ءاهّدشو اهّدرف ةيظشلا ىلإ دمعاف ّدم اذإف «ميظع داسف ٍذئنيح جيوعتلا يفف
 ا ا او ياا ا ا وابا ايلا 101 الج
 دبللاو :(515) دلجلا ىلع زمغاو هيف ةيظشلا دفنأو .هبقثك بقث هيلعو هردقب نيل (5118) دلج ةعطق
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 داح قيقر راشنم وهو لمعلا راشنمب هرشنا مث .هلصأ ىلإ ًازاربإ بقثلا يف مظعلا زربيو امهلفسي ًازمغ

رو نوكي ثيح رطخلل ًامداع كلذ سيلو ءوسكلا ناشتنمك
 ناك امير هنأ ىلع «ميرك مسج مظعلا ءا

 ةضراع ىلع بقثملا لعجي نأ يف لاتحي دقو ءاهعطقو اهطقلو اهكيرحتب ةزازهلا تالآلا نم ملسأ

 تالآلا نم ٍئنيح (0150706) ةفآ لقأ نوكيف «نيعم ردق ىلع الإ ذفني نأ بقثملا عدت ال رهوج نم

م ةريثك فانصأ بقاثملا هذه نم نيربجملا دنع نوكي نأ بجي اذهلو «ةزازهلا
 رهظت مل امبرو «ةدع

 هففجي امب ديدصلا كلذ جلاعو ؛ةّيظشلا ىلع كلذب لدتساف ليسي ديدص نم دب ال هّئكل ةّيظشلا

 «لضعلا سخنت ةزيامتم ماظعلا نم ةعطقلا وأ ةيظشلا تناك نإو «يغبني ام لعفا مث .هسبحيو

 تتفتملا رسكنملا ناك اذإو «هرشن بجي ام رشنو «جرخي ام جارخإل ريبدتو قش نم دب الف «عجوتو

 «تتفمب سيل رسكلا ناك نإ امأو «عيمجلا جرخي نأ نم دب الف ءأريثك هتّتفتو رّسكت ناكو «ًأريثك

 هيف ةرضم ال هنإف «يقابلا عدو عضوم ضرمأ عطقاف أريبك اناكم ذخأي عادصنالاو هنم عاطقنالا ناكو

 . ةميظع عيمجلا عطق يف ةرضملا لب

 ربجملا اياصو يف : لصف
 ةبدح اهيلإ ليمملا ةهجلا دنع دجي هنإف ءروسكملا مظعلا ليم لمأتي نأ رّبجملا ىلع بجي

 دتشي (هن») عجولا نإف ًاضيأو «سمللاب كلذل نطفتي ام رثكأو ءًأريعقت اهنع ليمملا ةهجلا دنعو

 ىلع بجيو «كلذ ىلع هرمأ ينبيف كلذ ىلع لدت ًاضيأ ةشخشخلاو «ليملا اهيلإ يتلا ةهجلا يف

 .فطللاو قفرلاب لفسأ ىلإو قوف ىلإ ًارارمأ لاح لك يف رسكلا عضوم ىلع هدي رمي نأ رّبجملا

 خسف ثدحيف «بجاو ريغ ىلع ىرخأ ةرك طبري الثل ةفرع ةيظش وأ ًاءوتن وأ الاوز ىأر نإ ىتح

 مرولا نإف «ةيفاعلا مامت لبق رصبلاب سوسحملا ءاوتسالاب ٌرتغي نأ بجي الو «عجو وأ (10 ةءءهل)

 جمس هيف صقتسي مل نأ هدجوف رسكلا رّبجملا لّمأت اذإو ءجاجوعالاو جمسلا نم ًاريثك ىفخي دق
 الو هكرتي نأ هب ىلوألاف ءةبعص ىّمحو (0هدحناكهد) جّنشت ىلإ ىّدأت هيف ىصقتسا نإو ءوضعلا

 ءرسقلاب هلخديو فنعي ال نأ بجيف ءدقني ملو ءمظعلا يصعف ربجل ضرعت اذإو «هل ضرعتي

 ّدرلا عجوأ نإو ءوتسم ريغ مظعلا ءاقب نم مظعأ وه ام ليلعلا ىلع لخديف لاح لك ىلع

 «ةميظع ةحارإو ليلعلل هيفرت وهف ءرسكلا لاح ىلإ هّدري نأ بيبطلا نكمأو ًادج حالصإلاو

 رسعأ هلاخدإ ناك لاط املك هنإف «هموي ىف هربجيو «رسكلا ام ريح نلإ رتجملا ندا نأ هشعيو

 لثم ةريثك بصعو (11056165) لضع اهنا يتلا ماظعلا يف اضوصخو ءرثكأ هيف تافآلاو

 اهدالوأو روكذملا هئطب بابسأ دادضأ يه «بابسأب رابجنالا ليجعت ىلع ناعي نأ بجيو ءذخفلا
 ] ظ ْ . .جزللا (8106) مدلا ريزغت

 روبجملا ةبصن يف :لصف

 بصتنلا ىلوأو .عجولا عنمت ةقفاوم ةبصن هل نوكت نأ بجيف هتربج (0:852) وضع لك

 يف ليلعلا ةداعل لمأت «عفدملا ىلإ لجرلاو ةبقرلا ىلإ ديلا يف نوكي نأ لثم «عبطلاب هلام كلذب

 وضعلا كلذك «ءاوتسالا ىلع قلعي نأ بجي قلعي نأ بجي يذلا (0:عد») وضعلا نأ امكو «كلذ

 وتسم ءيش ىلع هعضومو هءوكتم نوكي نأ بجيو «قلعي ال نأ هلاح يضتقي يذلا (0:عهه)
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 قوف ىلإ عفرلا نأ امك «روبجم لكل ءيدر قيلعتلاو « هضعب دنتسيو .هضعب قّلعتي ال يك ءيطو

 . ةبصنلاو ةقالعلا ةلامإ بسحب هجوعو (01838) وضعلا يول ضفخأ

 دئافرلاو تاطابرلا ةيفيك ىف :لصف

 اذإ ءيش ذفنيل ةقيقر نوكتو .عجوي بلص خسولا نإف «ةفيظن طابرلا قرخ نوكت نأ بجي

 عضولا نم طابرلا ذخأي نأ بجيو ءملألا (0:850) وضعلا ىلع لقتي الثل ةفيفخو ءاهيلع يلط
 ال نأ بجي ناك نإو ءهقاثو ٌدشأو «لوزي نأ نم روبجملل طبضأ كلذ نإف ردق هل ائيش حيحصلا

 لباق ريغ (20ه:عو) ماسملا (813,2مهد:0655) قيض (0:عده) وضعلا لعجيف ٠ ءامقنأ كلذ يف طرفي

 ىلإ ليلعلا (0:832) وضعلا ىلإ ةيصنملا ةيوطرلل رضعأ ذشلا نم هب ائيصوأ ام نإف اضناز «ءاذغلل

 . رثكأو مزلأ وهو دوجأ كلذل ضيرعلا طابرلاو ءهيلإ بلجني امل عنماو ءًاعفد هنم دعبأ وه ام
 ردصلا يف كلذ نم نكمي ام سيلف (0:8283) وضع لك يف نكمي ام بسحب نكلو ءاعاستا

 لب هيف نكمي ال كلذ نإف ءاضيرع (0:ع35) ءاضعألا نم سيل امو ديلا يف نكمي ام لثم (0651)
 اهلاثمأ يف رصتقي نأ بجي كلذلف ءوضعلا كلذ لثم ىلع هماظتنا سحي مل ةباصعلا ضرع اذإ
 اهيف نكمي ال اهنإف كلذ وحنو «ةوقرتلاو دنزلا لثم كلذو «عبرأ ىلإ عباصأ ةثالث هتعس ام ىلع

 كلذ لثم يفو «ضيرعلا اهيف قاسني ال ةوقرتلا نإف . نكمي مل قيقرلاب طبرت مل نإ لب «كلذ
 ةثالث اهضرع نوكي نأ يفكي فلت يتلا ةباصعلاو ءضيرعلا ماقم موقتل فئافللا ريثكت ىلإ جاتحي

 لب ؛موزللا ىلع تاطابرلا ةنوعم يف اهب دفرتسي دق دئافرلاو «عرذأ ةثالث اهلوطو ةعبرأ وأ عباصأ
 جرف هتاقاط نيب عقي ال نأ دهتجتو ءوضعلل عقت ةيوست هيف ضرغلا امهدحأ نافنص دئافرلا
 هب ىطغي نأ هيف ضرغلا رخآلاو «(7102) جرفلا اهب مليلو ًافلتخم ًامكارت مكارتي ال نأو «(97ه193)
 عضوم يف ّدشأ نوكي الف ءءاوتسالا ىلع مزليو «طابرلا روديل ةيناث ةيوست ىّوسيو ؛طابرلا

 يناثلاو ,بئاصعلاو تاطابرلل امهنم لوألاف ءادّيج ًاموزل رئابجلا اهمزليف عضوم يف ىخرأو
 دئافرلا تاقاط نوكت نأ بجيو . .ءاوتلالا عنمي يناثلاو «داوملا عنمي لفسألا طابرلاو رئابجلل

 ردقلا كلذبو «نكمي ثيح (0:عهم) وضعلا ريدتسي امك بكرت نأو .«ىوقأ طابرلا نوكي ثيح

 اهيلع يوت وتست ةدافر اهّيشغت راغص دئافر لامعتسا ىلإ جيتحا امبرو «دئافرلا ددع نوكي نأ بجي

 يذلا وه نيسأر اذو نيهجو اذ ىّمسي يذلا طابرلاو ءعضوملا ىلع عقاولا طابرلا لوط يف
 نوكيو ءاهعضوم ىلع ةّلعلا عضوم ةيوست اهب ظفحي يتلا ةقرخلا طسو عضوي ءاذكه لمعتسي
 اهفل يف لمعيو «ةفلاخملا ةهجلا ىلإ نيفصنلا نم دحاو لكب ذخؤي مث ؛ةقرخلا فصتنم يف كلذ
 .ريسفت ىلإ جاتحي الو روهشم وه ام ىلع ًاعيمج نيديلاب

 ليصفتلاو ريسفتلاب طبرلا ةيفيك يف : لصف

 نوكي كانهو ءمظعلا ىلإ ليمي ثيح هنمو .روسكملا عضوملا نم طبرلاب أدتبي نأ بجي
 .رسكلا عضوم ةلمجلابو «ىوقأ طبرلا نوكي نأ بجي دشأ رسكلا ثيحو ءادش نوكي ام ذشأ
 اب «مّروتلا نم نمؤي كلذبو عضولا هيلع ظفحي نأو «داوملا هنع عفدي نأ جاتحي يذلا عضوملاو
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 نا ل ءاضيا للملا نددت نم نمؤي مروقلا نياداماألاو ؛ مّروتلا للح امبر
 نييبتلاو فشكلا ىلإ مج جيتحاو .«مظعلاو خملا دسفاف .«خملا ىلإ مظعلا سفن هز يف دّلوت نإ ديدص

 نأ ىلع رو ا اس عضاوملا ىلوأ نوكيو «جرخيل حيقلل قيرطتلاو «هنع
 دشب غلبي نأ يغبني الو ءافيعض يلاعلا ناك اذإ ءهلضف يلاعلا ىلإ عفدي دق لفاسلا (0:838) وضعلا
 نيعي (طارقب»و .رابجنالا عنمي امم كلذف .مدلاو ءاذغلا لوصو عنمي اغلبم رئابجلاو تاطابرلا

 جيتحا امبرو «عمشلاو قافنإلا تيز عم ةعداولا تايطوريقلاب مرولا عفد نم هموري اميف تاطابرلا

 نهد لثمب مرو نيكست ىلإ جيتحا امبرو «مرولا عنميل ءام وأ «ءاوهب لعفلاب تاطابرلا ديربت ىلإ
 يطوريقلا برقي الو (0:828) وضعلا يّوقيو مرولا للحي هنإف « ضباقلا بارشلا لثمبو  جنوبابلا

 يكطصملاب تيزلا لثم ليلحتو ةيوقت هيف ام ىلإ جيتحا امبرو «ةحرق نوكت ثيح (16ة95ا019)
 ناّتك نم نوكي نأ يغبنيف «مري مل ثيدح رسكلاو لمعتسا اذإ طابرلا نإف ةلمجلابو «قشألاو

 امم هوحنو (62)نأئ1) يطوريق لمعتسا امبرو ءلخو ءامب خطلي نأ يفك امبرو ءًاعدار ًادربمو

 .مرولل للحم نهد يف سمغ دق فوص نم نوكي نأ ىلوألاف مرولا دعب لمعتسا نإو .انركذ
 هيفو «لفسألا وه (629011) يطوريقلا هيلع لعجي يذلا طابرلا نإف لاح لك ىلعو «هل نّيلم
 لحب (©ةنه) عجو ثدح اذإ كرادتيف مزالي ال بيبطلا ناك اذإ ًاصوصخو «عجولا ناجيه نم نامأ

 بلج امبرف «ةحرق كانه ناك اذإ اصوصخو «(1ةالةانإإل) ىطوريقلا لمعتسي نأ بجي الو ءطبرو

 صم تاع وجلا ريسكلا رثكأو دولا تاوتقلا ةلذن 006 «ةنوفعلا (0:838) وضعلا ىلإ

 ةناافردعس لب نضياقلا نلاوشلا نع رع يوب ه6 ضلوا نط ووريقلا دعينا بح كلدزع عاق

 هفلف بجاولا عضوملا نم طابرلاب تأدب اذإو «ًادرفم ًاباب رسكلا ةيلطأل لعجن نحنو «ةليوطلا
 مث ءارهاظ ناك نإ مرو بسحب وأ هناصقن بسحب اهصقنتو ءرسكلا مظع ةدايز ردقب اهديزت تافل

 طابرلا رضحأ مث «لوألا طابرلا وه اذهف ةحصلا عضوم ىلإ رمتسا مث ءعضوملا كلذ ىلإ هّدر
 طابرلا رضحأ مث ءاليلق ًاليلق ًايخارم لفسأ ىلإ هلزنأ مث «أثالث وأ نيترم رسكلا ىلع هّفلو يناثلا

 ىلعو (0:ع35) وضعلا نع لوضفلا عفد ىلع ناطابرلا رهاظتيف ءقوف ىلإ كلذك لعفاو ثلاثلا

 ريصيف «نيبناجلا يف ّدشلا ديعبت يف اضيأ طرفت الو «طابرلا اذه ةئيه يف ضرغلا ىلعو هميوقت
 أدبي لب «كلذك لعفي ال دقو نمزأ امبرو «ءاذغلل لباق ريغ (965561) قورعلا دسنم (01832) وضعلا

 طابرلا ىلعأ ىلإ لفاسلا طابرلا لفسأ نم ئدتبي طابرب مث «لزان طابرب عبتي مث ءدعاص طابرب
 ديق نيطابزلا دعا ىف نفرخلاو.«ريسكلا دنع هدش دشأ لعجيو: + نيظايرلل ظفاح هناك «دعاضلا

 «هنم ذعبلاب (0:عده) رضعلا تحت ٌدشيف ءوضعلا ىلإ ةداملا بذج هب داري يذلا ظايرلا مق: ىقوخلا

 انههو رئابجلا تحت يتلا تاظابرلا يه هذهف «فلاخملا طابرلا وهو «هيلإ ىخري لازي الو
 ةعطقك (08358) وضعلا لعجي ثيحب نوكي نأ بجيف ىلعألا طابرلا امأو .رئابجلا قوف تاطابر

 طابرلا نوكي نأ بجو ءًامات ضرعلا يف رسكلا ناك اذإو «ءاوتلالا عنميو «هل ةكرح ال ةدحاو

 نوكي نأ بجو «نوهولا رسك نم وهو ةهج ىلإ رسكلا رثكأ ناك نإو ءّدشلاو ةطاحإلا يواستم
 دعب ًالكش طبرلا لاكشأ هيلع لدبت نأ بجي الو ءرثكأ ّدشلا ىف يذلا بناجلا ىلع ّدشلا دامتعا
 نم ضرع امبر يذلا ءاوتلالل (©ةنه) عجولا ثرويو ةوتجللا هنن رنا ففي كلل 3 نإك كش
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 لحي نأ بوصتسي «طارقباو .جوع يخرأ نإو .عجوأ دش نإ هنإف جتشملا طبرلا ٌرشو «كلذ
 ل ايلاةكشو هب ثبعلاب هيرغي الو .ليلعلا رجضي ال نأب ىلوأ كلذ نإف ل افويو اهروي طانولا

 ءاديدص تلاحتسا امبر «ةيذؤم ةقيقر (3840150056) ةبوطر نم (01832) وضعلا ىلإ ىذأتي نأ ذب

 ءرشعلا دعب وه ةروكذملا طئارشلا ىلع ةظفاحملاو «طبرلا ةدوج ةاعارمل تاقوألا دوجأو
 سفنو «ًاديج ّدشي الف مظعلا مزل ذإ مث ؛محاللا ذبشدلا ءادتبا تقو كلذ نإف «نيرشعلا يحاونو
 اقيقر الإ ثدحي الف .افاك رادقمب هتّكت عنمي وأ ذيشدلا عنمبف ٠ ل

 .طارفإلا يف نعميو هيلإ جاتحي ال امظع دادزي ذخأو ءذبشدلا ثدح دق ناك اذإ الإ مهللا ًافيعض

 ٌدشتو «ءاذغلا عنمت اهنإف ةعناملا ضباوقلا لامعتسا ًاضيأو ء«ديدشلا ٌدشلا هعناوم رجأ نمنإت
 . هتقو ريغ يف طبرلا نع ىفعتو حيرت نأ اضيأ يغبني ني الو ءاضيأ ءاذغلا هيف ذفني الف ذبشدلا

 رئابجلا ةيفيك يف :لصف
 ل ل رو رك

 ا ياو سيو جاع يروا او .ىلفدلا بشخو
 دشأو وي را ا لا م ا ب هنإف «نيبناجلا نم رسكلا
 لب ء«ًارسع فداصت ال (86م1665) فارطألا ةسلمم نوكت نأو قرأ اهيناوج نوكتو ءرسكلا
 لضف اهل ناك ول سأب الو ءطوحأ وهف عبرألا بناوجلا نم رئابجلا تعضو نإو . طبرلا نماطو
 دوا رج و ل 1 ا و ب وشل
 ليم ةكرح يلي يذلا بناجلا هيبناج لوطأو ءهسفن (1هأه0 لصفملا ىشغي نأ ريغ نم (10181)

 تاطابرلا اهنع صقنت الو طغضني الو ًاديدش زمغي الو لقثي ثيحب نوكي ال نأ عم ٠ رصعلا

 ىتح ناصقنلا ىلإ لمف كلذ نم ًائيش تيأر اذإو ةزامغ ةمحزم رئابجلا ريصتف «ًاريثك ًاناصقن
 . يمظع ينابصع وه لب هيلع محل ال ًاقرعم ًاعضوم رئابجلا يقالت نأ بجي الو «لادتعالا بيصت

 ليصفتلاو رّيغتلاب رئابجلا لامعتسا ةيفيك يف : لصف
 . تافآلا نمؤت نأ 0 ل ا ا

 نو و مم م ا ا نأ بجو ءوضعلا مظع املكو
  موقي ام كانه نوكي نأ بجيف رئابجلا تّرخ أ اذإ نكل . تاطاًقنو ةكحلاو ماروألا نم (©15054:)
 ولو رئابجلا نم دب الف كلذ نكمي مل نإف ٠ .بصنلا ةدوج نمو «بئاصعلاب طبرلا ةدوج نم اهماقم
 ًامدنهم ًاقبطنم ًايوتسم ًاطباض ًامازلإ دئافرلاو تاطابرلا رئابجلا مزلت نأ بجيو ءرمألا لوأ يف
 لاحل ليلعلا ةبرجت عم ًاريسي ًاريسي ّدشلا يف ديزت لب ًاديدش هب زمغت الو ءرسكلا دنع هظلغأ نو
 ناك تفاجت اذإ اهنإف ءاهتافل نمو اهنم رثكي الف اهب يفاجت دئافرلاو تاطابرلا ناك نإو . . هسفن
 مادنه نع اهليزيو ا لا ا ا ءاوخر طبرلا
 اذإ ًاصوصخو ءرمألا لوأ يف نيموي لك يف ًارايتخا ال ةرورض تاطابرلا لحت نأ بجيو ءاهعضو

 ةدم يف تللح 0 هب انرمأ ام لعفت نأ يغبني ٍذئنيحو 2ةكح تثدح
 كلانهو .مرولاو (1:40) ةكحلا نم نامأ نوكي تقولا اذه يف نإف «ةسمخو ةعبرأ لك ىفو أطبأ
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 ولو اهلحت الو رئابجلا كسمت نأ كنكمأ ولو ءءاذغلا ذوفن عنمي الئل طابرلا نم ًاليلق يخري ًاضيأ

 ءرهاظ ببسل ال تاقوألا ضعب يف لحت دق نكلو ءاهلحت مل ةّرضم نكت ملو «نيرشع ىلإ

 هنول رّيغت له ناك نإ محللا نم فوشكملا ىلإ رظنو «ثدح ام ىلإ علطتو «طايتحال نكلو
 نل هنإف ءرسكلا ىلإ ءاذغلا لوصو عنمي اغلبم دشلاب غلبي ال نأ بجي هنأ تملع دقو ء؛هلاحو

 تناك نإو ءاهحرطو رئابجلا عفر يف نلجعتست الو هيلإ لصي يذلا يوقلا ءاذغلاو مدلاب الإ ربجني

 ىقبت نألو ءوضعلا جّوعيف ءدعب مكحتسي مل ذبشدلا نوكي نأ كلذ نم ضرع امبرف ًاقاصتلا
 لجعتست الف ءانغتسالا لبق هنع اهعضت نأ نم ىرحأ ءانغتسالا عم (0:ع28) وضعلا ىلع رئابجلا ظ

 او ٠س

 ةحارجلا عم رسكلا يف :لصف
 مكر نعرالا ذ8-52 ءاديدش 5 ربجلاب 3 قفريلف ا 0 00 000

 0 ل ا ب ل ؛ردتلا يبناج نم دشلاب ش 1

 لاتحي نأ بجيف رسكلا ىلع ناك نإو .ءاوهلا نع هيطغي رخآ رتس اهيلع نوكي نأ بجي مث ءهسفن 007

 ةئيهب هسفن حرجلا نع ًاريسي ىلخيو بناج لك نم ىّقنيو «عقي ىتح ةليحب ّدشلا ليكشت يف 0

 ىلع طابرلا فرط عضوي نأ يه ةليحلا هذهو «صفع دوسأ بارشب دئافرلا لبتو «كلذل ةقفاوم

 ىرخألا (نمو) ةفشلا ىلع عضويو ءرخآ طابرب ىتؤيو فلخ ىلإ بروي مث «حرجلا (آنمو) ةفش

 هادع امو ءًأاحوتفم هسفن حرجلا ىقبي ىتح بروي مث .يغبني ام ىلع طبرلا رئاس ممتي مث «ةلفاسلا ٠

 حرجلا يقبو «ديدش دش رسكلا عضوم ىلع عقوو «طابر لزنو «طابر الع دق هنم ًاقثوتسم نوكي
 ءاود لصيل كلذ ءاذحب ًابقث رئابجلا ىلع لعجت نأ كلو «تئش ىتم هفشكت نأ كل ًاحوتفم

 ةيطغتلا نكمي ثيحب كلذ نوكيو ءاهنع ديدصلا جارخإ نكميو .اهيلإ ةحارجلا (04601هصعو)

 نوكي نأ بجي لب «دربلا يف ًاصوصخو ءيدر ًافوشكم حرجلا كرت نإف كلذ دعب ءًاعيمج امهيلع

 «تّرخأ دق تناك نإ رئابجلا تلمعتسا حرجلا مص اذإو «ليللا متي نأو ءطقف طوغضم ريغ

 ام لح ديرأ ىتم نوكيو ءاهنم ىفعم عضوملا كلذ ناك نإ «عضوملا كلذ نم ةرايجللا تنكمو

 .ةتبلأ رسكلل ربجلا طابرل ضرعت هيف نكي ملو «نكمأ صاخلا هجالعل ةيشعو ةودغ حرجلا يطغي

 دعب نم حّتفتو مداقت نأو .ًايرط ناك نإ طابرلا طسو نم حرجلا طبري نأ يغبني :ي (طارقبا» لاق

 «تاطابرلا نم حرجلا يلي ام لعجي نأ دّيجلا نمو ةدطسو ديالا ىرراترل ب يول ء«جضنلا

 نع دعوب املكو «لامتحالا بسحب ةّدش نكلو «لييستلا نم نكمتيل ٌدشأ ةيناقوفلا ًاصوصخو

 قفاو نإف «طابرلا طبر روغلا ناكم ىلع ددش ديدش روغ ةحرقلل ناك اذإو «نيلأ لعج حرجلا

 عضوم ىلإ ىهتنا اذإو ءانلق امب حرجلا لموع الإو «ءضرغلا لصح دقف ربجلا عضوم طبرلا ّدشأ
 عمتجا نإ حبق ةلاسإ لهسي ثيحب وضعلل هبصن لعجي نأ بجيو ءّدشأ طابرلا لعج هل

 عنم ىلع ًانوع نوكيل ًاضيأ ةحارجلاب ةطيحملا تاطابرلا دربي نأ فيصلا يف بجيو .ةحارجلا ىف

 نفع امئيرف .«فيصلا يف ًاصوصخو «(062950195) يطوريقلا عضوملا برقي نأ بجي الو :مرولا

 رسكلا عم ناك اذإو «هنايب.اّنم فلس ام ىلع ضباقلا بارشلاف عدار ىلإ جيتحا نإ لب ءوضعلا
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 ماكحألا ىلع طبر ام اذإ حرجلا نأ ةلمجلاب ملعاو . طرشاف (0:ع35) وضعلا توم فيحت ضر
 ام ىلع ّدشو «ةحارجلا عضوم يخرأ اذإ ًاصوصخ مرو طبرلا يف : أطخأ نإو «لزاونلا طبرلا عفن

 افوشكم كرت نإو .ءاودلا هيلإ لصو الو ديدصلا هنع لسيمل 0 ٠

 لعفي نأ بيبطلا جاتحيف .تاّيمحو (مهنه) عاجوأ ىلإ ىدأتيو ءوضعلا توم ضرعو دربو نفعت

 . هماكحتسا لبق هافالتيف ثدحي ام رظنيو اذهو اذه نيب ًائيش

 مظعلا رسك يف :لصف
 رّبجملا نوكي نأ بجيف ؛هرسك داعي نأ جاتحيف «هبجاو ىلع ال ربج دق رسكلا ناك امبر

 مل امبرف «ًايناث هرسكل ضرعتي مل ايوق ًاميظع ناك نإو ءمظعلا ربجل يذلا ذبشدلا لاح فّرعتي
 دجي مل نإف «.عضوملا نم هريغ رسكبف «ذبشدلا ةذشل لوألا رسكلا عضوم نم رسكي نإ نكمي
 يف ةروكذملا (34601615265) ةيودألا يه هتانّيلمو «ذبشدلا يخرتسي ىتح نيليف مدقتي نأ بجيف ذب

 ناهدألا ركع فانصأ لثمو «هرمتلاو ةيلآلا لثمو «ةيلألا (ةزنم) دلج :لثم ءانهه تابالصلا باب

 ءاملاب ليظنتلا كلذ عم مادي نأ بجيو رسكي مث «هوحنو نطقلا بح بوبلو خاخملاو تالاهإلاو
 ةقاثو ىلع لدي كيرحتلاو ةبرجتلا تناكو كلذ عفتني مل نإف ءًارارم مويلا يف ةنزبأ لوخدو ءراحلا
 رسكي مث ؛هناهدإو بناج نم ذبشدلا كح نم نكمتي ثيحب محلا حرشي نأ بجيف «ةديدش

 وع ارا واس يسع وول يس راعي 0

 . ةنيللا 57 0

 اهارجم يرجي امو رسكلا ةيلطأ يف : لصف
 ليدعتل اهنمو «هتيوقتو «ذبشدلا بيلصتل اهنمو ؛ةكحلا حالصإو مرولا عنمل اهنم ةيلطألا

 ةلازإل اهنمو ري قب ترج يتلا (10100) لصافملا ةبالص ةلازإل اهنمو .ميظعلا كدمسَدلا

 . لصافملا يف عقو نإ (8612208) ءاخ رتسا

 ةكحلل ةحلصملاو اهارجم يرجي امو ةعناملا ةيلطألا ىف : لصف
 تايطوريق انركذو «بابلا اذه يف ملعن نأ بجي ام ىلإ تاراشإ طبرلا باب يف انركذ دق

 نم هلمعتست ام نوكي نأ بجي لوقنف «نآلا دواعنو ءكلذ وحنو صفعلا بارشلاب تالوطنو
 :قوكيام ساسأ نوكي لب ءهجوب هيف (113582655) ةنوشخ ال هريغ وأ (1ةزرطنأال) يطوريقلا

 نإف «رسكلا ءازجأ رثكت ثيح الو «نفعلا فاخي ثيح تايطوريقلا لمعتسي نأ بجي الو «هنيلأو
 ءاهيلع انملكت دقف اهّبصو ةراحلا هايملا امأف .حورق عم هرثكأ نأل ٠ .نفعلا لوبقل أيهم اذه لثم
 .ةيئاذغلا ةداملا بذجو .ةكحلا ثروت يتلا داوملا (2155هاانانهه) ليلحت اهيف ةرتافلا نأ انفرعو

 . مولعم غلبملاو هففجو ءّدْشلا هلحقأ دق (0عمد) وضعلا ناك اذإ ًاضيأ اهيلإ جاتحي دقو

 ذبشدلا بيلصتل ةيلطألا ىف : لصف
 اههبشت يتلا ةدمضألاو «ةفيطللا ةضباقلا (0د00) تالوطنلا يه كلذ يف ةعفانلا ءايشألا
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 © ةمححو والا قرو ءامب ءالطلاو ءءانحلا نصهدو نمد نلإ جينس نإ « هيهدو سأآلا خيبط لثم

 ذختملا دامضلاو تلصم عجلم هنإف «هقرو خيبطو ءرادردلا لصأ خيبطو ءظرقلا ة ةرجسسشس خيبطو

 علطلا روشقو أدج دّيج يناحير بارشب نجعو ءٌّرمو نارفعز هعم لعج اذإ ًاصوصخ «ساعلا نب

 : اضن ةدج

 ذديشدلا ليدعت (ءونسعم) ريبذت ىف : لصف

 امأو ؛همجح رغصتو هّدشتو هعمجت اهنإف «ةروكذملا :ضباوقلاف ًابرط ماد امو لوألا يف امأ

 لدتعي ىتح كحو هنع قش نم دب الف ءلصفملا نم برقلاب ًاصوصخو ءطرفأ اذإ كلذ دعب.

 . هيف ليق لق امم اذه عيمجو

 لصفملا ةبالصل ةنتلملا ةيودآلاو دّتحلا بيترتلا يف :لصف

 ةنيلملا تاخورملاو (213516:5) ةدمضألا هيلع لمعتسي مث «راح ءامب لطنيف أدبي نأ بجي

 . صوغأ ناك قذاح لخ اهيف لعج نإو .ناهدألاو ءموحشلاو .غومصلاو :ةبعلألا نم ةذختملا

 ٌبح نيحط اضيأو «فيفخ دّيج داّمض هنإف جريشلاو «ةيلألاو رمتلا هلامعتسا برقي اممو

 نهد نم (1621/5019) يطوريق ىفك امبرو لسع هعبر لثمو ءًانمس هفصن .لثمب طلخيو ء«عورخلا

 تسسحأ اذإو «سوريقس باب يف ةروكذملا تانيلملا عيمجب ناعتسي دقو «هدحو نسوسلا
 ءاود . ريشواجلاو جنيبكسلاو رتسديبدنجلا لثم اهيف دزف (0019) دربلا ىلإ جازم ةلاحتساب

 لاهاو «نبللا يف ةخوبطم ةبلحو جريشلا يدردو ناتكلا نهد يدرد ذخؤي : دّيج (386601م6)

 لقمو «رامحلا ءاثق لوصأو «يمطخلا لوصأ ذخؤت : ديج (06641هن565) ءاود . لمعتسيو ةيلألا

 : دّيح- 06لذءنمعو) ءاود . دّبج يجاعلا مهرملاو ىلطيو «فيقثلا لخلاب لحي ريشواجو قشأو

 نهدو «بطر افوزو نذالو قشأو ءرامحلا ءاثق باعلو ناّبكلا زبو «ةبلحلا تاباعل ذخؤت

 رخآ .مهرم ذختيو نهدلا يف لحي لجعلا خمو صلاخ دزرابو «نيل لقمو طب محشو «نسوس

 رفصأ عمش «لطر عبر ةلياس ةعيم ءلطر فصن نسوسلا نهد «نيلطر قيتع تيز ذخؤي :يوق

 .مهرم ذختي «قاوأ عبرأ ليألا ماظع خم «نيتيقوأ نويبرف «نيتيقوأ مطبلا كلع ءلطر فصن

 دوهبلا لقم عرج قشأ دجوي ريجلا اهثروأ يتلا 60100 لصافملا ةبالصل دّيج : مهرم ةفص

 غومصلا باذت ءءزج عبر دحاو لك نم طبلا محش انحلا نهد ءءزج فصن نذالو «ءزج فصن

 بلا بم ءرفصأ عمش هلثمو ءالاقثم نيثالثو ةتس ى قش لع : دّيج مهرم . . عيمجلا عمجيو

 «لخلا يف ةفودم غومصلا قحست «قاوأ عبرأ ءانحلا نهد «قاوأ نامث دحاو لك نم «ةنق «لقم

 ثيح «ةدغلاك ضرعي يذلا دّقعتلاو ةجتسد كلذكو .«نسوسلا نهدب حوسمم نواه يف عمجت مث

 «رتسديبدنجلا لمعتسا الإو «نآلا اهانركذ يتلا مهارملا لمعتست باب يف انركذ دقو ناك

 نسوسلا نهد ركع ذخؤي :ديج نّيلم .ةياغ وهف ًاداّمض لدرخلاو «مامحلا ءرخو ءطسقلاو

 فصن دحاو لك نم قشألاو ريشواجلاو ةنفلاو ةلئاسلا ةعيملا نمو «ةيقوأ رزبلا ركع نمو «ةيقوأ

 ءاهقف نم كلذ لحتسي نم دنع ريزنخلا وأ جاجدلا وأ طبلا وأ ٌبدلا محش «ةيق وأ نيل لقم «ةيقوأ

 . مهرم هنم ذختي «ناتيقوأ ةيدوادلا
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 ءاخرتسالل تايّوقملا يف : لصف
 ضباوقلا ىلع وأ ؛هوحنو ورسلاو لهبالا لثم «ةفيطللا ضباوقلا ىلع هتجلاعم ىف دامتعالا

 ءًادج دّبج نسارلاو «ىنيصرادلاو ّرملاو «نارفعزلا لثم اهب (8ةةسدان#) طلخ دقو «ةفيثكلا
 يف ليق ام عيمجو علطلا روشقو «قيتع محش عم مركلا دامرو «ّجولا هعم خبط اذإ اصوصخو
 ليقول ياست

 نهدلاو راحلا ءاملا لامعتسا ىف : لصف

 ناحلصي نكل «ربجلا ناعنمي امهنأل «ربجلا دنع ناحلصي ال نهدلاو راحلا ءاملا نأ ملعا
 ذبشدلاو ةبالصلاو مرولا نم ىقبي ام ناللحي امهنأل هدعب ناحلصيو «رابجنالل نادعم امهنإف ءهلبق
 ءاملا تلمعتسا اذإو «ةلهس ريغ اهعم ةكرحلا نوكتف ءباصعألا يف تاطابرلا هثروت يذلا سبيلاو
 عنام نهدلاو ءاملا نإف كلذ نيب ام امأو .«تافآلا كلت تكرادت خاخملاو موحشلاو ناهدألاو راحلا
 دق تاداّمضلا تناك اذإ ريغ ال مهنم برقي نمو لافطألا يف المعتسا امبرو «ماحتلالا نع ًادج
 دنع امأو ءربجيو دفري مث «عجو يذلا عضوملا نهدي نأ ٍذئنيح جاتحيف « مهتعجوأو « مهيلع تفج
 مهلح دنع راحلا ءاملا نم ًالوطن اولمعتسا امبر ءابطألاو «كلذ يف ةصخر الف (©هن5) عجولا نوكس
 عقي ثيحب ءاملا كلذ نوكي نأ يغبنيو «ةداملا هيلإ اوبذجي نأ وهو «ةعفنم نوسمتلي ؛لوألا طبرلا
 لاط اذإ ًاصوصخو .بذجي ام قوف ىقنلا ندبلا نم لّلح امبر ًادج راحلا نإف لدتعم هنأ «ليلعلا دنع
 خوكي نأ بجي لب «هنامز رصق نإ ًاصوصخو «بجي ام قوف ئلتمملا ندبلا نم بذجو ءهّبص نامز
 ,ضعلا (ةوؤطتت8) وبر نم ىري ام رداقم ىلع هبص نامز نوكيو «لادتعا ىلإ هترارح عم ءاملا
 .باب يف ليطنتلا ماكحأ نم انركذ دقو .رومضلا يف ذخأي ام نيح ٌبصي الو .هحافتناو (01عده)
 برقتال نأ (مدنم) عجو كانه نكي مل اذإ يلإ بحألاو ءانهه ًاضيأ لمأتي نأ بجي ام «علخلا
 لصافملا ىلع لعجي اممو ؛طايتحالل رمألا لوأ يف همدقت اماالإ :ةتبلأ ًاراح ءام الو ًانهد وضعلل
 .ًاداّمض ةيلآلاو رمتلا (نههدف00) ضرلاو يثولا ىلعربجلا دعب تبلص يتلا (01)

 هيقسو روبجملا ةيذغت يف : لصف
 هنم دلوتيل ًاجزل ًانيخث لب ءًاسباي ًانيخت سيلو «ًانيخث امد دّلوي امم هؤاذغ نوكي نأ بجي

 سوؤرلاو نوطبلاو ةسيرهلاو عراكألا لثم كلذو ءهرسكنيف فيعض سبايب سيل «يوق ندل ذبشد
 .طولبهاشلا لقبلا نمو ءضباقلا ظيلغلا بارشلاو ؛كلذ وحنو خوبطملا لمحلاو ءادجلا دلجو
 داقعنالا نع هدعبيو هنخسيو (81004) مدلا ققري ام لك بنتجيو ايوب نويت يح تول تادكب

 كانه نوكي نأ الإ ءمدلل ظيلغتلا هريبدت ةلمجلابو ءادج ةلبوتملا ءايشالاو .قيقرلا بارشلا لثم

 فوخ دنعو ءرغص وأ همظع نم هيلع نوكي ام بسح ءاذغلا فيطلت يضتقت ةحارج نم عنام

 ريبدتلاب أدب طايتحالا ّبحأ نمو «بارشلا يفو ءاذغلا يف عسوتيلف كلذ نمأ اذإ امأو ءملألا .
 ءدصفي نأ ىلإ ًاضيأ جاتحي دق هنأ امك كلذو «مرولا ةلئاغ نمأيل جاجدلاو جيرارفلاك ,فطلملا
 طرفأ اذإ ريبدتلا اذه كرتي نأ ًاضيأ جاتحي دق هنأ ىلعو .هلمعتسي لئالق مايأ دعب مث لهسيو
 .هعنم ىلإ جيتحاو مظعلا يف ذبشدلا



 ربجلا يف : سماخلا نفلا /عبارلا باتكلا 1

 داقعنالا تقو هلمعتست هل قفاوم نول ةفص يف : لصف

 .اهبرض دوجي ةسيره ذختيف نبلو «نيمسلا رقبلا محشو ءزرأ قيقدو «ديمس زبخ ذخؤي

 ءربجلاو رسكلا عبتت يتلا رومألا ىلإ ةراشإلا يف بيجع ءايموملاف ربجلل هلوانتي يذلا هؤاود امأو

 ام نمعو نفعت عطقي مل نإو «قصتلي ال محل كاتهنا رسكلا نم ضرعي دقو ءاهكرادت نم دب الو

 خسف ضرعي دقو عنمي نأ جاتحيف ءفزنلا ضرعي دقو ىوكيو عطقي نأ جاتحيف ءمظعلا نم هيلي

 «ةلكآلا ىلإ راص نفعلل ةعناملا ةيودألاب وأ ءطرشب جلاعي مل نإ محلل يوق ى ضرو (10 5:61

 ضرعت دفو «هريبدت ربدت نأ بجيف «ةرطاخم هيف راح مرو ضرعي دقو « كلذ ىعاري نأ بجيف

 ىلإ ةجاح ال رسكلا يف طرفم ذبشد ضرعي دقو ءهركذ رم امب ًاضيأ جلاعت نأ جاتحت تاحارج

 هر لب اي رئاوعو ةةيلع نشلاَو ءاذغلا عنمب هدلوت عنمتو ءاذغلا للقت نأ بجيف ءهردق
 صرعي

 ءمظعلا يف لارقت خملا ىلإ ديدص ليسي نأ ضرعي دقو ءدجلا نم لصافلل 0 ايو

 ةثلاثلا ةلاقملا

 وضع ((01عوص) وضع رسك يف

 فحقلا رسك يف : لصف

 جالعب لغتشا اذإف «مّروتي لب (5610) دلجلا شنب لو «مفحفلا ريبكتي نأ نق رعما اما ريق

 هدعب وأ ءربلا لبق ضرعتو ا عيبا ضرع امبرف ةجشلل ضّرعتي ملو «مرولا
 نأ نول جاتحيف «كلذ ريغو لقعلا باهذو ةشعرلاو (0ع#) تايمحلا نم ةئيدر (10156268) ضارمأ

 دب نوكي الف ٍذئئيحو .«تقو لك هايإ هّسمو هب هثبعب ليلعلا نم هعضوم ىلع لدي ام ًاريثكو «قشي

 هيف سبتحي ال ام ردقب (5818) دلجلا نع قشي نأ بجي ءرسكلا جلاعيل اهلاح ىلإ ةحارجلا ّدر نم

 نوكت نأ الإ مهللا ديدصلا سبتحم نوكي ال نأ بجي هنإف «ناك فيك هريغ يفو اذه يف ديدصلا

 يذاحي امنإ ءاليلق (5815) دلجلا يف ىشلا ناك نإو . صقني مرولا تدجوو ؛ مرولا دايدزا تنمأ

 طلغلا كلذ نم ضرعي دقف ءادحاو ًارسك رهظأو رجفنا مرولا ناك وأ روك ةذغ نه ادجاو ا رينك

 اممو «ءًاديج ًالمأت رسكلا لاح لمأتت نأ بجي ام اذهلو «كلذ الإ رسك ال نأ نظي هنإف «ريثكلا

 ءهمظع يف وأ هلقث يف رساكلا ةّوق غلبمو ءرسكلا ببس لمأتي نأ باوصلا ىلإ هيف سدحلاب لامي

 ىلع لدت دق ضارعألا كلذكو ؛ ءرسكلا نم نوكي نأ بجي ام غلبم كلذب ملعتف ءهتوق يف وأ

 قاقشنا لدي دقو «كلذ هبشأ امو (ه1ع) توصلا نالطبو ءردسلاو (4مهم1ءإ0) ةتكسلا لثم كلذ

 ىلع « ءاضيأ رسكلا لاح ىلع دحاو تمس ىلع هعوقو يف وأ ؛هفالتخاو هترثك يف (5انه) دلجلا

 ا ا ا ىلا

 شتفت يتلا ةلالدلاب لاحلا فّرعتي نأ ىلإ ةرورض ٍذئنيح جاتحيف ءٌقش ناك وأ قش (ةانن») دلجلا

 0 حّرشن نأ ىلإ جاتحي لاوحألا هذه لثم يفو «نكمأ نإ (8خ80 رصبلا نيكمتب ءرسكلا نع

 قرخب طشكلا توشح فزن ضرع نإو «هلك مشهملا مظعلا رهظي ىتح طشكيو «ًايبيلص (ةاذه)
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 ىلإ (5اهدلا ؟2ءانت©) جاجشلا امأو .دغلا ىلإ هكرتتو «ءبارش يف ةسومغم دئافرب تدفر مث «ةسباي

 امف اهوحنو ةلقنملاو ةمشاهلا امأو .هلبقو حورقلا باب يف ركذ دق ام اهجالعف ,ةحضوملا دح

 ىلإ ذفان ريغ يرشق عدص اهيف ثدحي نأ «سأرلا يف ماظعلا رسك لاوحأ لقأو ءانه هركذن
  .هقرعش هنأكو ءٌسحلا نع يفخلاك نوكي اذه لثمو بيراجتلا ضعب دنع فقي لب ءرخآلا بناجلا
 رهظتست نأ تلتحا نإو «ءينش عدضلا نم قب ال نأ لإ ةكحي نأ ًاضيأ بوصألاف اذه لثمو

 ىقبي ال ىتح تككحو «تلعف اهب عدصلا روهظ دتشي ىتح ةيوادوس (8401515©) ةبوطر ٌبصت

 تككح اذإو «هيلي ام مث ءاهضرعأ ًاآلوأ لمعتستف رادقألا ةفلتخم لاحم كدنع نوكيو ءرثألا
 قيقدو ءاسريإلا لثم :يه ةيسأرلا ةيودألاو كافك دقو ,يسأرلا (84641ءام6) ءاودلا تلمعتسا

 «نيوخألا مدو «تورزنالاو ٌّرملاو ءريشواجلا لصأ روشقو دنوارزلاو ءردنكلا قئاقدو ةنسركلا

 بناجلا ىلإ ذفان عدصلا نأ تسدح امأف . حورقلا جالعب جلاعي (10 ةانه8) عذل الب فمجم لكو

 :«تيهتنا ثيح فق لب «كحلا ىف ناعمإلاو كايإف ةيقنتلاب الإ هينفي ال (1:6م) كحلا نإف ءرخآلا

 نمألاو .لقأ (منومع0عم) ةفآلا 246 ءمظعلا نم هعضول ظفاح وه له باجحلا لاح فرعتو

 وأ «لمكأو «عرسأ جيضنلا (©د5) حيقلا روهظو ءرغصأو ملسأو لقأ مرولا ضورع نوكتو . رهظأ
 رثكأ اهولتي امو تاّيمحلاو عاجوألاو رثكأ رطخلا هيف امم كلذف «مظعلا نع ةمدصلا هتنابأ دق

 نم ضرعي اممو «رثكأ هيف قيقرلا يديدصلا (دو) حيقلا ناليسو .عرسأ نوللا رّيغيل مظعلا لوبقو

 رثكأ هيف جالعلل «لامهإلا ببسب لقعلا باهذو يشغلاو ددمتلاو تاّيمحلاو (5هنه) عاجوألا
 .فيصلا يف ولو ةديدش ةيقوت (©014) دربلا ىقوتي نأ بجي لاح لك يف لب «لاحلا هذه لثم يفو

 .قاحمسلا هعم رهظي ريبك هنكلو ءعدص الإ اهيف سيل يتلا ةعداصلا امأو .ًاميظع ارطخ هيف نإف
 ٌبصيو أدبي نأ بوصألا نكلو «تاّربملاب تاداّمضلا كلذكو «طابرلاو ٌدشلا يفكي ام ًاريثكف

 هيلع ٌرذيو «هيلإ جيتحا نإ امهطيخيو ةحارجلا يفرط نيب عمجي مث ًأرّتفم درولا نهد ّقشلا ىلع
 دئافر اهقوفو «ضيبلا ضايبب ةلوبم ناّتك ةقرخ اهقوف لعجيو ,يبسارلا (1هئن21210هه) رورذلا

 نإ دصفيلو مّونيلو هفريلو ليلعلا نكسيلو تاطابرلا رئاس مث «تيزب ًابورضم ًاضباق أبارش ةبّرشم
 لك يف نكمي ال اذه نإف .هلك مظعلا ذخأت نأ رسكو عدص لك يف بلطت الو «هيلإ جيتحا
 ال اذه نإف ءهلك ءربجلاو رسكلا نم (66م«:21) يلكلا بابلا يف هب انيصوأ ام ركذت نكلو « عضوم

 ءربجلاو رسكلا نم (665652) يلكلا بابلا يف هب انيصوأ ام ركذت نكلو .عضوم لك يف نكمي

 دلجلاو محللا تبنو ءرخآ هجو ىلعو ءاعطق مهسوؤر نم مظعلا ذخأ سانلا نم ًاريثك نأ ىلع
 فلاخت (5120) سأرلا ماظع نأ ملعاف ءاهدعب امو ةمشاهلا امأو .اوشاعف ةجشلا ىلع (5ا5)

 هتبثتو هيرجت امك ًايوق ًاذبشد اهيلع ةعيبطلا رجت مل ترسكنا اذإ اهنإف ءترسكنا اذإ ىرخأ ًاماظع
 جرخت نأ بجي نطاب ىلإ ©5) حيقلا ٌبصني ال يكلو كلذلف ءافيعض ًائيش لب ؛ماظعلا رئاس ىلع
 يف كلذب عفادي ال نأ بجيو اهربجب لغتشي الو «ةمات نكت مل نإ عطقت وأ ؛ةمات ةجشلا تناك نإ

 نأ نم دعبأو دوجأ وهف عرسأ ناك املكو «مايأ ةرشع قوف ءاتشلا يفو «مايأ ةعبس قوف فيصلا
 مظع ريغ رخألا ماظعلا نأ هبجويو كلذ ىلإ يعدتسي اممو . ةميظعلا (10150106) تافآلا ضرعت

 دب ال كلذكف «سأرلا ىلع نكمي ال طبرلا اذهو «داوملا طبرلا اهنع فرصي دق (1620) سأرلا
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 ضرع ول ًاضيأو «هيلإ جاتحي امك ديدصلا جرخي ىتح ردق هل يذلا رسكلا يف مظعلا ذخأ نم
 نم ديدصلا كلذ دلوت ناك دقو «ةداملل عفادلا رصاعلا طبرلاب طوبرم روبجم مظع خاد يف ديدص

 دب الف ءوضعلا اذه لثم يف فيكف «ةيقنتلاو فشكلا ىلإ انجتحا خملا ىلإ ذفنو .عضوملا سفن

 فوخ الولو «نمأي نأ ىلإ هماحتلا عنمو عضوملا فشك نمو ؛عطقلا وأ طقللا اذه نم نذإ

 عضوملا م عطقلا نوكي نأ بجيو ءمظعلا انعطق ام لخد ىلإ ديدصلا (110128) ناليس

 عطقلا ةلوهسبو دوجأ هنم ليسي ديدصلا نإ ءسدحي يتلا ةاذاحملل عماجلا وه قفوألاو «قفوألا

 لثم (2ل6197) بصعلا نيب عضوم دعبأ كلذ عم وه يذلاو (ةيكعتلاو رنهلا ىلإ ةخاحلا ةلقو

 ءيدر هنإف «درب باجحلا بيصي ال نأ دهتجاو «باصعألا تبنم يقالي ال هطسسو نإف «حوفايلا

 ىف ناك امبرف داوس باجحلا ىلع رهظ نإو .رتفملا نهدلا ّبص نمداو ريبدتلا فطلو ءرطخو

 دررولا نفد لاتمأ ةتالثب هتريقم لسعب تلاع «ةيودألا هببس ناك امبرو اراض نكي ملو .هرهاظ

 اذإف «برهاف انكمتم داوسلا ناك نإو «ىبسارلا (01«024كهع5) ءاودلا هيلع ٌرذو داوسلا بهذي ىتح

 يف (©دد) حيقلا دّلوت لامكتسا رظتنت الو «ردابتلف هجارخإو .هعطقو ءيش رشق ىلإ ةجاحلا تحص
 نإف ءًاسوخنم وأ ءًاطوغضم مألاب ىّمسملا ءاشغلا نوكي ال ثيح لمتحي امنإ اذه نإف ءععضوملا

 يف مظعلا كلذ جرخي نأ بجيف «ةتكسلا ىلإ ىذأ امبرو ءاجنشتو امرو لاحلا يف بجوي سخنلا
 بقث ناك نإ امإو .لاحلا ىف (4م0م16) ةتكس تناك نإ (156 560530108) سحلا دوعيف .«لاحلا

 اهي كايلعلا «كرطق كلذ سس موووت تاجحتلا زويوب حتا ريسككلا ذو ةلاععتسا دعا رمآلات

 رمألا رثكأ يفو «ةثالث وأ نيموي ىلإف راظتنا نم ذب ال ناك نإو «لاجعتسالا اذه لثمب هانركذ

 بقثي نأب نوكي دقو ء«روكذملا فيطللا راشنملاب نوكي دق عطقلاو «يناثلا يف جلاعي نأ بجي

 «ءاشغلا ىلإ ةعفد ذفن امبر هنإف ءارطخ هيف نأ ىلع هنم طقسي نأ بجي ثيحب «ةيلاتتم راغص بقث

 (1:ههاصعم# حجالعلا اذه ةيفيك امأو ءملسأ نوكيف ءانركذ يتلا ةليحلاب ليتحا نوكي نأ الإ مهللا

 هيف ريصيو جوجشملا (81620) سأر ًالوأ قلحي نأ يغبني :اولاق «نولوألا هلاق ام كلذ يف ركذنلف
 دحأ نوكي نأ يغبنيو «بيلص لكشب رخآلا امهدحأ عطقيو «ةمئاق اياوز ىلع نيعطاقتم نيقش

 فشكتنيل عبرألا اياوزلا تحت ام خلسي نأ يغبني مث «ةبرضلا نم ناك يذلا لّوألا قشلا نيقشلا

 ةقرخب اهوشحت نأ يغبنيف (81004) مد فزن كلذ نم ضرع نإف «هريوقت ديرت يذلا هلك مظعلا

 بارش يف ةسومغم ةدافر اهيلع ريص مث «ةسباي قرخب اهشحاف الإو «لخو ءام يف ةسومغم
 ضارعألا نم ءيش ثدحي مل نإ دغلا ناك اذإ ىتح «كلذل حلصي يذلا طابرلا لمعتسيو «تيزو

 نأ هرمأتوأ ليلعلا سلجي نأ يغبني هنأ كلذو ءروسكملا مظعلا ريوقت يف ذخأت نأ يغبنيف «ةئيدرلا

 توص نم ىذأتي الثل نطقب وأ فوصب هينذأ دسي مث ءرسكلل حلصي يذلا لكشلا ىلع يقلتسي
 نأ نيمداخ رمأي مث .هحسميو «هنم قرخلا عيمج عزنيو «حارجلا طابر لحي «برضلا (7ه169)

 (ةانه) دلجلا ينعأ قوف ىلإ اهددميو ءٌقش دق يذلا (5ا5) دلجلا اياوز عبرأ ةقيقر قرخب اطبضي

 ءهل ضرع يذلا رسكلا نم وأ هعبط نم ًافيعض مظعلا ناك نإو ءروسكملا مظعلا ىلع نوكي يذلا

 اهنم لدبتسي مث ءاهنم نوكي ام ضارعأ نم ئدتبيو «ضعب ءاذحب ضعب عطاقمب هعزني نأ يغبنيف

 «سأرلا يذؤي الثل برمغلاو رقنلا يف قفرلا لمعتسيو «ةيرعشلا ىلإ ريصي مث «ةقيقرلا عطاقملا
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 بقاثم يهو ؛ةبئاغ ريغ ىمست يتلا بقاثملاب بقثي ةعر نأ ًالوأ يغبني ءأيوق مظعلا ناك نإو .هعلقيو

 ىلإ لصيف «صوغي نأ نم ء ءوتنلا كلذ اعنميل اهنم ةداحلا عضاوملا نم ًالخاد ليلق ءوتن اهل نوكي

 نأ هنكمأ نإف ءاليلق ًاليلق لب ةرمب ال هعلقيف عودصملا مظعلا اهب رّوقي ىتح (76م:ههعومت) قافصلا

 جورف بقثلا نيب نوكي نأ يغبنيو . كلذ وحن وأ نيتبلك وأ شاقنمبف الإو ,كاذف عباصألاب هعلقي
 نم اكينش تقتمللا' لسحي نأ: يقتي نأ: ئقيتيو «لخادلا مظعلا حطس نم ًابيرق ريصي ىتح دّوْرِم ردق

 «ةريثك بقاثم كلذ يف لمعتسي نأو «مظعلا نخث ردق بقثملا نوكي نأ يغبني اذهلو «قافصلا
 ءانثنالا كلذ ىلإ تافتلا ريصي نأ يغبنيف ءطقف ماظعلا ءانثنا يفرم يتوكل املا رببكلا ناك نإف
 يذلا (8624) ا ةنوشخ نك وتمت نأ ىغبنيف الا انروق اذإ ىتح .طقف

 نم عضي نأ دعب «ةرفشلا هبشت »+. ثلا كتاقملا مرو يللي امأو درعتمياامأ ءريوقتلاو عطقلا نم نوكي

 نأ يغبنيف ءاياظشلا وأ راغصلا ماظعلا نم ءيش ىقب نإو .هظفحتو .«قافصلا رتست ىتلا ةلآلا تحت

 نم نوكي ام لهسأ اذه نإف .مهارملاو لتقلاب (1هدنصعه0) جالعلا ىلإ ريصت مل .«قفرب دخؤي

 هتحت رّيصف .«سأرلا مظع نم أزج تفشك تنأ اذإ «سونيلاج» ل لاقو .ةرضم لقأو .جالعلا عاونأ

 ىتح «لوطلا يف داحلا نوكيو «سلمألاك ًاتباث هرخآ يف ةسدعلا هبشي يذلا ء ءزجلا نوكي ًاعطقم

 :ةريغصلا ةقرطملاب هالعأ نم برضي نأ يغبنيو «قافصلا ىلع ًاريدتسم يسدعلا ضرعلا نوكي
 قالا كلذ ورنا انجبت ام يمس هن ناك كالا ندعي اذإ انآ .سأرلا مظع عطقيو
 لبقتسي (2همن1ههعقتم) قافصلا نآل اهقان جلاعملا ناك نإ الو «ذئنيح جرخي الل (6ءع 1م معوتتم)

 ريغ نم هعلقت اهنإف «سأرلا مظع ىلإ ةلآلا هذه تراص نإو «ةيسدعلا ةلآلا نم ضيرعلا بناجلا
 «سأرلا مظع عطقيف فلخ نم عطقملا يدهي ريدتسملا يسدعلا لكشلا ءازجأ نأ كلذو «ىذأ
 امأو .عونلا اذه نم ًالعف عرسأ الو ءلهسأ مظعلا اذه علقل رخآ عون دجوي نأ نكمي سيلو
 هومذ دق ثدحلا نإف .سدعينوج ىمست يتلا تالالاو ريشانملاب نوكي يذلا (1«ءعةنصعه#) جالعلا

 اذه حلصيو ءٌقش هل ضرع اذإ (81634) سأرلا مظع (1:عدامت650) جالع يف انلوق اذهف «هتءادرل
 جالع انركذ امّنِإ انكو .سأرلا مظعل ضرعي يذلا رسكلا جارنا راس ف نيب 0كم جالعلا

 ةيمك انملعي اضيأ (سونيلاج»و .«يطايتحالا سلوف» لاق .هريغل الشم هانريصف « قشلا (1:عةا0684)

 هنم ناك ام نإف « «ليلعلا حلا نب حل نأ يغبني ام امأ هلوق اذهو .عطقي نأ يغبني يذلا مظعلا

 ادادتما (1155165) قفلت هع اذكيم ناك ام امأو ءهلك عزني نأ يغبني هنإف ءًاديدش اتتفت تّبفت دق

 هنأ ملعت نأو ءاهرخآ ىلإ (5ةون:©) قوقشلا عبتت نأ ٍذئنيح يغبني الف «ضرع امبر كلذ نإف ًاريثك

 مث «يغبني ام ىلع لعفت نأ يغبني يتلا لاعفألا رئاس تناك اذإ راض ءيش ببسلا اذهب ثدحي ال
 سمغتو .«حرجلا مظع ردق ةطوسبم ناتك ةقرخ ذخؤي نأ ديدحلاب (1:352680) جالعلا دعب يغبني

 نهدو بارشلا يف اهسمغتو ةئلثم ؛م وأ ةينثم ةقرخ ذخأت مث ٠ .حرجلا مف اهب ىطغيو ءدرولا نهد يف

 لقثي الثل نوكي ام فخأب هيلع ةقرخلا عضوت مث ءدرولا نهدب هلك حرجلا خطليو .درولا

 مث ءطقف قرخلا كسمت ام ردقب الإ هذشت الو ًاضيرع ًأطابر قوف نم لمعتسي مث .قافصلا

 يف درولا نهدب قوف نم باجحلا بطّريو ىمحلا بهذيو «باهتلالا نكسي يذلا ريبدتلا لمعتست

 نكسيو .«محللا تبني يذلا جالعلاب هجلاعتو ءهحسمتو ثلاثلا مويلا يف هّلحتو تريح لك
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 ىمست ىتلا ةسبايلا 04«كذمعء5) ةيودألا نم ارورذ (من؛مهععست) قافصلا ىلع ٌرذيو «باهتلالا

 :كلذ ىلإ انجتحا نإ مظعلا ىلع تاقوألا ضعب يف محللا تبني ىتح «سأرلا 04هننف»:) ةيودأ
 اهانركذ يتلا 0469:65) ةيودألا رئاسب مهجلاعيو ءاعيرس محللا تبنيل وأ ةتبان ًاماظع تناك اذإ

 دعب (11630) نمأولا فقافصل ضرعي ام ًاريثك هنأ «سلوب» :لاقو . تاحارجلا (1:ءةنضتعه) جالع يف

 (ةانم) دلجلا نخثو ؛سأرلا مظع نخث ولعي هنأ ىتح ءراح مرو ديدحلاب (1ءدنصعم#) جالعلا

 ضارعأو دادتما ءالؤهل ضرعي ام ًاريثكو «ةعيبطلا ةكرح عنمت ةواّسج كلذ عم نوكيو ءًاضيأ

 ئتان مظعل امإ . قافصلل راحلا مرولا ضرعي امنإو «توملا ءايشألا هذه عبتيو «ةئيدر ىرخأ

 ناك نإف «ةيفخ ىرخأ ةلعل مأ بارش ةرثك وأ ماعط ةرثك وأ دربل امإو «لئاتفلا لقثل امإو ءهسخني

 ةلع نم ناك نإو ءاعيرس (©8105©) ةلعلا كلت مسحت نأ يغبنيف «ةنّيب (02د50) ةلع نم راحلا مرولا

 «كلذ نم عنمي ءيش نكي مل نإ (76556]) قرعلا دصف لمعتساو .اهتلازإ يف دهتجاف ةيفخ (021ن56)

 راحلا درولا نهدب ليطنتلا : لثم «ةراحلا ماروألل حلص يذلا ريبدتلا وأ ماعطلا نم لالقإلاف الإو

 ريعشلا قيقدب ذختملا داّمضلا لمعتساو «جنوبابو ناتك رزبو ةبلحو «يمطخ هيف يلغأ دق ءامب وأ
 (81680) سأرلا اهب بطّرو «ةفوص يف جاجدلا محش لمعتساو «ناتكلا رزبو نهدلاو راحلا ءاملاو

 ءام يف ليلعلا سلجأو «ةرارحلا نكست ىتلا ناهدألا نم ًائيش نينذألا ىف رطقو «راقفلاو قنعلاو

 25200 ءاود دا نم عنام ءيش 05 ملو ءراحلا مرولا ماود اذا «.هخرماو تيب يف راح

 ناكو (طءت:همعدم») قافصلا دوسا نإف «سلوب» لاق «هب رمأ «طارقبأ» نإف «كلذ لعفب هرم لهسم

 (31ءلتءمعو) ءاودلا نإف ءهب جلوع (31«ل1265) ءاود نم ًاضيأ كلذ ناكو ءهحطس ىف داوسلا

 طلخيو «ءازجأ ةثالث درولا نهد نمو ءءزج لسعلا نم ذخؤي نأ يغبنيف «كلذ لعف امبر دوسألا

 الصاو ناكو «هتاذ نم داوسلا قافصلا يف ثدح نإف «قافصلا ىلع عضوتو ءةقرخ اهب خطليو

 «ليلعلا اذه ةمالس نم سأيت نأ يغبنيف «ةئيدر ىرخأ تامالع عم كلذ ناك نإ اميس قمعلا ىلإ

 رّوقف هسأر يف رسك هباصأ نم تيأر دقو ءاهباهذو ةيزيرغلا (8180 ةرارحلا ءانف ىلع ليلد هنأل

 هل ناكو ءمهس ةيمر نم ناكو «خوفايلا يف ناك رسكلا نأ كلذو ءحصف ةنس دعب هسأر مظع

 ضرع «سونيلاج» لاق .داسفلا نم ملس لب ءيش (6ءمغممعدمت) قافصلا بصي مل اذهلو «ليسم

 هيلع رسكلا تكرتف ءادتمم ارسك (1سماوو) غدصلا مظع اضيأ ءهخوفاي رسكنا دق ناسنإ ىلع

 . لجرلا يفوع دقو ايفاك كلذ ناكو .مولعملا ضرغلل هتعطقو ء خوفايلا مظع نم ائيش الإ هلاحب

 نميألا ىحللا رسكتا نإ لخدأف « نيتنثئاب فصقتي ملو . لخاد ىلإ عصقنأ نإ ملاعلا لاق

 «ىنميلا ديلا نمف رسيألا ىحللا رسكنا نإو «ليلعلا مف يف ىرسيلا ديلا نم ىطسولاو ةبابسلا

 فرتعتو ءوسو جراخ نم ىرخألا ديلاب اهلبقتساو «لخاد نم جراخ ىلإ رسكلا ةبدح امهب عفراو
 نيبناجلا نم هددمأف «نيتنثاب ىحللا فّضقت نإ امأو . هيف يتلا (7660) نانسألا ةاواسم نم هءا وتسا

 طبراو ءانركذ ام ىلع هتيوست ىلإ بيبطلا ربعي مث .كسمي مداخو .هذمي مداخب ةلباقملا ىلع

 ةمحلملا ةيودألاو دئافرلاو ةطايخلا هيف لمعتساو «ةيظشلا عزناو هعسوأ وأ هتع قشف «سخني مظع
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 ءافقلا 60 ةرقن ىلع ةباصعلا طسو لعجب ةهجلا هذه ىلع نوكي هطابر :لاق «ةيوستلاو ّدرلا دعب
 مث «ةرقنلا ىلإ ًاضيأ هب بهذي مث ءىحللا فرط ىلإ نينذألا ىلع نيبناجلا نم نيفرطلاب بهذيو
 طابر عضويلو (5:0 ةرقنلا تحت ىلإ ًاضيأ هنم ّرمت مث «خرفايلا ىلإ نيدخلا ىلع ىحللا تحت ىلإ
 ةريبج هيلع لعجيو .ٌفلي يذلا فللا عيمج ّدشيل (120) سأرلا فلخو ؛ةهبجلا ىلع رخآ

 رظنيو نافلؤيو نالباقي مث ءاليلق نيديلا اتلكب دميلف اهفرط نم ًاعيمج نايحللا لصفنا نإو «ةفيفخ
 طابرلا طسو عضويو «ميوقتلا لوزي الثل بهذ طيخب ايانثلا طبرتو «(7«ءاط) نانسألا فلأت ىلإ
 مالكلا كرتو ءءودهلاو نوكسلاب ليلعلا رمؤيو «ىحللا فرط ىلإ هسأرب ءاجبو افقلا ىلع
 مرو ضرعي نأ الإ طابرلا لحف لكشلا نم ءيش رّيغت نإو «ءاسحإلا هؤاذغ لعجيو .(812163651)
 «لادتعاب للحيو نكسي امم «كلذل حلصت يتلا ةدمضألاو لوطنلا نع لفغت الف ضرع نإف ءراح
 .هؤلمي ريثك خم هيفو نيل هنأل «عيباسألا ةثالثلا لبق ًاريثك ٌدتشي 0ه»112) كفلا مظعو

 فنألا رسك ىف :لصف
 طرا ل سلا فوربس فال شرعي الاوروفورتعم هلقنن اورو لقمع ؤاعا كحال

 ءرسك هل ضرعي دقف يمظعلا هالعأ امأو . بناج ىلإ لاوزلاو «ءسطفملا حطرفتلاو ,(©هدانك155)
 الف هجوع ىلع ىقبيو «بلصي دق ًاضيأو ءمشخلا ىلإ ىّذأ جلاعي ملو (71050) فنألا رسكنا اذإو
 اذإ 20056 فنألا رسك نأ ملعأو ءرشاعلا زواجي الو لوألا مويلا يف ردابي نأ بجيف «ةيوستلا لبقي

 قفرلاب لخديو « سلمأ مدنهم ليم ذخؤي نأ «هيف ريبدتلا حلصأف اهيف عقوو اهنم ةيلاعلا عضاوملا غلب
 ىتح ىرخألا ديلاب 01050 فنألا يّوسيو ديب كسميو «مشايخلا ىصقأ ىلإ 01058 فنألا يف
 ءناّتكلا نم نوكت نأ ىلوألاو ؛ةيوستلا لكشل ةظفاحلا ةليتفلا لاخدإ يف فطلتي مث ءيوتسي
 .دحاو بناج يف الإ (ذ5هءلعم) ةفاآلا رحل مل نإو افيوع نيرخنملا ىف ؤ لخدت نأ طايتحالاو

 داّمضلا ةقرخ هيلع قصلاو هدمضأ مث ءاهل حلصأ نوكيل ةشير لصأ ةليتفلا لخاد يف لعج امبرو

 (2056) فنألا ىلع بكرتالو «رابجنالاو ماكحتسالا نم هغلبم غلبي نأ ىلإ ةليتفلا جرخت الو

 يف ضرع اذإ امأو وا ا و ا ا ءأطابر

 هذه يف ضرع اذإو ؛ .نيرصنخ وأ «نيتبابسك نيدي نم نيعبصإب ىّوسي نأ نكميف «ىلفسلا ءازجألا
 .هيّوقيو ةيوستلا لكش ًاضيأ ظفحيو ء«مرولا نكسي هنإف .ًادج دّيج نوليخايدلا مهرمف مرو لاحلا

 دّمضيو دامر هيلع ٌرذي ردنكلا قاقدو «ديمسلاو تيزلاو .لخلاب ذختملا 64ءلنقكمعو) ءاودلا كلذكو

 شي نأ دعب الإ «حالصلا ىلإ هعم 01050 فنألا دوعي نأ نكمي الفأتّتفم ًاضر رسكلا ناك اذإو .هب

 هوّسق فورضغلل لاوزو ليم ضرع اذإو «تارورذلا هيلع ٌرذيو طّيخيو «ماظعلا ميشه جرخيو
 ١ اهنع يتلا قنعلا ةحفص نم ًادودشم طبرلا لعجي نأ وهو ,؛كلذ ىلع هظفحي ًاطبر هطبرا مث ءًأرهق
 «عبصإ ا اسس يا رو ره ع
 ىلع هقصليو تاقوزللا رئاسب وأ «غمصلاو رقبلا دولج ءارغ وأ كمسلا ءارغب هيفرط دحأ خطلتو

 هعضو ىلإ 01056) فنألا درتو «هيلع ٌفجي ىتح ليملا هنع يذلا بناجلا نم 01056) فنألا فرط
 لوألا ليملل فلاخملا بناجلا ىلإ هلّيمتو هب هيوست ىتح ةقرخلا وأ ريسلا كلذ ددمت مث .رهملاب

 . بجي يذلا داّمضلاب هدّمضتو ةئيهلا كلت ىلع فنألل ًاكسام ًأطبر طبرتو «ةبقرلا ىلع هزيجتو

 امم ١7ج بطلا يف نوناقلا
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 ةوقرتلا رسك يف : لصف
 ةوقرتلا نأ مث «ةديدش ةبرضل اّمإو «ةميظع ةطقسل اًمإو «ءلومحم لقثل اّمِإ رسكنت ةوقرتلا

 سأر لوزن ناك ّصقلا نم برقلاب تقدنا نإ اهربج يف اولاق ءفطل ىلإ جاتحتو ءاهربج بعصي
 يسرك ىلع ليلعلا سلجأف نيفصنب ةوقرتلا تقدنا اذإو لاق «لقأ لفسأ ىلإ دضعلا (181629)

 مداخ دميو ءًاضيأ قوف ىلإو جراخ ىلإ هّدميو .ةروكسملا ةوقرتلا هيف يذلا دضعلا مداخ طبضيو

 امو ءهعفدي ائتان ناك ام هعباصأب بيبطلا يّوسيو «هيلإ جاتحي ام ردقب لباقملا بكنملاو قنعلا رخآ
 نم ةميظع ةرك طبألا تحت عضو ءرثكأ دم ىلإ كلذ يف جاتحا نإف هرجيو :هبذجي ًارعقنم ناك

 فرط عطقنا نإو ءديري ام ىلع دتمي هنإف «(810) عالضألا نم هبرقي ىتح قفرملا عفرو «قرخ

 قلأف «ريبك قمع ىلإ راص هنأل «لعي ملو «بيبطلا بذجب بجي ملو «ًاريثك لخاد ىلإ ةوقرتلا
 مظع عفري ىتح لفسأ ىلإ هبكنم سبكاو «ةيدودحم ةدخم هبكنم تحت عضو «هافق ىلع ليلعلا
 ةيظش نإف هيلع ديلا رارمإ نم ًاسخن ليلعلا دجو نإف ءّدشو «كعباصأب هحلصأو هوس مث «ةوقرتلا
 تحت ةيظشلا تناك نإ ةصاخ قفرب كنم كلذ نكيلو «ةيظشلا عزنأو قشف «ءعضوملا تحت هسخنت

 سبكا مث ءمظعلا تحت قافصلل ةظفاحلا ةلالا لخدأو ءردصلا (©65:همعو2) قافص قرخي العل

 «نهدلاب دئافرلا لبق راح مرو ضرع نإو .همحلأو ّقشلا طخف راح مرو ضرعي مل نإف «مظعلا

 دضعلا قلعي نأ يغبنيف «لفسأ ىلإ ةوقرتلا هعطق عم رسكلا دنع دضعلا (51620) سأر لزن نإو

 كلذ نوكي املقو «قوف ىلإ ليمي ةوقرتلا ةعطق ناك نإو قنعلا ةيحان ىلإ لاشيو «ضيرع طابرب
 ةوقرتلا دتشتو هريبدت فطليو «هرهظ ىلع ةروكسملا ةوقرتلا بحاص قلتسيلو .دضعلا قلعت الف

 اهنأل «لخادلا بناجلا نم كفنت ال ةوقرتلا نأ اولاق دقف «ةوقرتلا تاطابر امأو .ّلقأو رهش يف
 ةبرض جراخ نم تبرض نإو بناجلا اذه نم كّرحتت ال اذهلو «هنم ةلصفنم ريغ ردصلاب ةلصتم

 يلي يذلا اهفرط امأو ,ترسكتا اذإ هب جلاعي يذلا جالعلاب حلاعتو ىّوست اهنإف «تربنو «ةديدش
 هعنميو 2«كلذ نم اهعنمي ناسأر اهل يتلا ةلضعلا نأل ًاريثك علخني سيلف «هنم لصفنتو «بكدملا

 قّرفتل تريص امئإ اهدا لينك ةكرحةوقرتلا افا كّرحتت سيلو ءفتكلا (860) سار ًاضيأ

 ضرع نإو «ناويحلا رئاس نيب نم هدحو ناسنإلل ةوقرتلا تراص اذهلو ءهطسبتو ءطقف ردصلا
 اهعضوم ىلإ لخدتو ىّوست اهنإف ءاذه لثم رخآ ءيش نم وأ (81620365©) عادص نم علخلا اهل

 جالعلا اذه حلصيو «يغبني يذلا طابرلا عم اهيلع عضوت يتلا ةريثكلا دئافرلابو «ديلاب
 ةوقرتلا هب طبري يذلاو .هعضوم ىلإ هيدؤيو لاز اذإ ءاضيأ بكنملا فرطل (1ءةنطو5#)

 ةبرجت هل تسيل يذلا ْنَظ لاز اذإو «ليزاهملا يف هب طلغي وهو يفورضغ مظع وهو «بكنملاب
 ادحاو ٍذئنيح ىري فتكلا (1620) سأر نإف هعضوم نع جرخو .كفنا دق دضعلا (81624) سأر نأ

 .دعب نم اهبّرجت يتلا لئالدلاب زّيمت نأ يغبني نكل ءًأرعقم هنم لقتنا يذلا عضوملا ىريو

 امنإف اهل رسكلا نم ضرعي ام رثكأو ءاهنم ضيرعلا عضوملا رسكني املقف فتكلا اَمأ

 نكل «سخنلا نم هعبتي امبو فرعي سمللابف ضرع اذإو ءاياظشلاو بناوجلاو فورحلل ضرعي



 .ناك نإ سخنلاو يناكملا عجولاو سمللاب فرعت «ةنوشخ هيلع لدت ّْق نش اريثك اهل نقرغيدذق
 .ثداحلا عّصقتلا هيلع لديف .«لخاد ىلإ راسكنا اهل ضرع امبرو «تامالعلا رئاس نوكت ال نأو

 عجوو .هيلت يتلا ديلاب ثدحي ردخو : ةنايتسالا نسم تس اذإ عيتسلا اهنادر ةليفخ هةححخيشحو

 مجاحملا ىلإ جيتحا امبرو ؛ةيوستلاو مادق نم عفدلل َينأتلا نسحو ديلا فيطلت ًاضيأ هجالعو
 عمج يف هتّرضم نم زارتحا ع عم ىوسيو .فلخ ىلإ هبذجي ىتح نظأ اميف (©1ممأ 8ع عل25565)

 ا ا الا «توسكتا:اذإ فتكلا اياظش اًمأو «ةداملا

 رسك بحاص ماني نأ بجيو «ةوقرتلا تاطابر هبشت تاطابر تطبرو تيوس ةنكاس تناك نإو
 0 ظ . ريغ ال حيحصلا بناجلا ىلع فتكلا

 صقلا رسك يف :لصف
 ةعقرفلاب هفرعت لوألاو «لخاد ىلإ راسكنا ضرعي دقو درفم قالفنا ٌصقلل ضرعي دف

 يناثلا, امأو . عجولا دادتمابو .هنم نيأزج نيابت نم هذحي امبو .عمستلاو .«سمللاب ةسوسحملا

 هبحاص ثفن امبرو «سيايلا لاعسلاو « سفنلا (207/2655+213) قيض نسب ةئيدر ضارعأ هعبتت دقف

 بكنملا يف كلذ هب نم (1:ءواصع() جالع ءالؤه جالعو «باجحلا نفعت رك نلوت امبرو مدلا

 تلخد نإو ءرسكلاب ةنماطتملا ةوقرتلا جاعزإ يف مسر يذلا جالعلاو ءلفسأ ىلإ لام نإو
 اهيلع عضوت «تاطابر دعب ةرادتسالاب فوصلا نم ذختملا طابرلا اهيلع تلمعتسا (11) عالضألا
 تاطابرلا عنمت اهنإف «ضعبب امهضعب طبريو «نيطابرلا افرط عمجت مث «ةماقتسالاب لفسأ نم
 . لحنت نأ نم ةريدتسملا

 (عنط) عالضألا رسك يف : لصف

 رسك اهل ضرعيف ةبذاكلا امأو «نيبناجلا نم رسك اهل ضرعي عبسلا ةقداصلا (هنا) عالضألا
 اهل ضرعي الف «تملع ام ىلع فيسارشلا فيراضغ ىرخألا اهفارطأ نألو «بلقلا بناج نم
 امل سمللا ىلع يفخي ال لهس وهف .(11) عالضألا رسك فّرعت اًمأو 2 (60021115108) ضرلا الإ

 نإف «ةفيفخ ةشخشخ عمست نإ عمس امبرو ءاهعضوم ريغ يف ةكرحلا نمو .ةنوشخلا نم سحي
 هعم ناك :اميرو «(طاءاتعتقال) بتتجلا تاذ ضارعأ هيلع لدتو لخاد ىلإ (8نط) علضلا نم ليملا ناك

 ريغب رسع كلذ نإف ٠ د ل ير ءمد ثفن

 ناكملا كلذ ىلإ ةريثك ةدام عمجت نأ اهنم فاخي دق (©0ممأ38 8125565) مجاحملا نآلو .مجاحم

 ليلما اومعطأ امير تكل نسأب نكي مل اهكاسمإ لطت ملو اهب تقفر إف ءداسفلا نم هيف ام هيفو
 ناك نإو ًاضيأ اذهو «جراخ ىلإ هعفديو ءرسكلا خفنلا محازيف «مهفاوجأ خ ةتنتل ًادج ةخافن ةيذغأ
 نم ءاملعلا ضعب لاق :مرولا ثادحإ يف ميظع ببس وهف ءّدِب تاقوألا ضعب يف هنع دجوي ال
 نيب اميف دئافر ريصتو ءراح تيز يف سمغ دق فوصب عضاوملا يطغت نأ يغبني ءربجلا لهأ

 ءردصلا يف انفصو امك امك ةرادتسالا ىلع ٌفل اذإ ًايوتسم طابرلا نوكيل ئلتمت ىتح «(816) عالضألا
 ناكو .ءديدش رمأ انقهرأ نإو يال
 علضلا نم رسكلا فشكيو «(5اك5) دلجلا ٌقشي نأ يغبنيف ءًايذؤم ًاسخن باجحلا سخني مظعلا
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 قفرب عطقيو «قافصلا جرخي الثل (م6ءمعمدعدم) قافصلا ظفحت يتلا اج رعت ءلملنط)

 جلاعيو ( (11551عو) قوقشلا عمجي راج مرو ضرعي مل نإ مث ءجرختو ؛« سختت يتلا ماظعلا

 امب جلاعيو ليلعلا ىّذغيو نهد يف ةسومغم دئافرب يطغ راح مرو اهل ضرع نإو ,مهرعلاب

 . هيلع فخي يذلا بناجلا ىلع يقلتسيو ءراحلا مرولا نكسي

 رسكلا نم تازرخلل ضرعي ام يف : لصف
 امأو «(©ههكدسأمم) ىصررلا اهل نضرعي هنو زرخلا تارادتسا نإ : «ىطايتحالا سلوب» لاق

 ةنضعلا امهكراشيف هنيعب عاخنلا وأ : ءاخبتلا تاقاتن رصست ليحو هال نظرك اهلقت نيبكلا

 مدقن نأ يغبني اذهلو «قنعلا زرخل كلذ ضرع نإ اميس توملا امهعبتيو «ملألا يف (81658)

 الإو ءكلذف «قشلاب يذؤملا مظعلا عزنيو «رطاخي نأ نكمأ نإو «نئاكلا بطعلاب ربخنو لوقلا

 زرخلا نم ةتباثلا ءازجألا نم ءيش يقب نإو «ةراحلا ماروألا نكسي يذلا ريبدتلاب مهربدت نأ غبني

 هشيتفت اندرأ اذإ ا ل ل «ةيكوش ىمست يتلا اهنم نوكت ىتلا

 «جراخ نم (5انم) دلجلا ّقشب *ب كلذ عزني نأ يغبنيف :هعضوم نع لوزيف كّرحتي تتفن يذلا نأل

 نطقلا لفسأ لهاكلا مظع رسكنا نإف « محلي (1:هداصعا) جالع هيف لمعتسيو ةطايخلاب عمجي مث

 ديلاب روسكملا مظعلا وسيو «ةدعقملا يف ىرسيلا ديلا نم ةبابسلا عبصأ لخديلف صعصعلاو

 امك ّىشلاب ًاضيأ عزتني نأ يغبنيف ءأربت دق روسكم مظعب انسسحأ نإو « .نكمي ام ىلع «ىرخألا

 .اهل قفاوملا جالعلاو ةدعقملاب قيلي يذلا طابرلا لمعتسي مث ءانلق

 دضعلا رسك يف :لصف

 نأ بجي ام لعفت نأ بجيف ؛جراخ ىلإ ليمي امْنِإ رثكألا يف ناك رسكنا اذإ دضعلا مظع

 هطبراو «ةغلابلا ةيوستلا هيوستو كديب هّسميو «تملع ام ىلع هعضو ىلإ رسكلا ذر يف لعفي

 ام ىلع لزانتملا طابرلا مث هتف انرق ناك نإ هيودشت هيكملا نلإ ولو .دعاصتملا طابرلاب

 نم دعصي ثلاث طابرب هطبرا مث «قفرملا نم ًابيرق رسكلا ناك نإ قفرملا تحت ىلإ ولو «تملع

 نأ دوجألاو ءءيدر هنإف ,ىلدم ًاقلعم نوكي ال ىّوزم ديلا ([مهط68) قلعو «قوف ىلإ لفسأ

 ناك اذإ اضويضاخلاو ءكّحتي الغل قفرملا يف ةيوزتلا ىلع (06650 ردصلا ىلإ (0:8عه2) وضعلا دنتسي

 مري مل دعب رسكلا ناك نإ هدحو ءام وأ ًالخو ءام اّمِإ طابرلا ىلع لعجاو «قفرملا برقب رسكنا

 «فوص يف هلعجاف مروو ةذم هيلع ىتأ دق ناك نإو ريغ ال عباصأ عبرأ هضرعو ناّتك نم هلعجاو

 مث «رشاعلا ىلإ هدعب امف «عباسلا ىلإ نلحت الف عنام ننوكي الو كنكمأ نإو .«نهد يف هسمغاو

 يذلا وهو «ثلاثلا يف لحف كلذ ريغ ىلإ طايتحالا كاعد نإو «رئابجلاب طبرتو «لحت ذئنيح

 نأ بجيف «رئابجلا عضو ةيفيك امأو .رابجنالاب ٌرضأ نإو «تافآ عفدي هّنإف «طارقب» هيلإ ليمي

 ةداعإلا نسحب حجيتحا اذإو ءًاموي نيعبرأ نم ٌلقأ ىلإ ّدشلا هنقرافت الو ءاهباب يف كل انّيب ام كيفكي

 «فرشم يسرك ىلع ليلعلا سلجاف .«كنيعي نم ةنوعم نعت ملو كتاوي ملو ءديدش ذم ىلإ

 امم اههبشي ام وأ .«ملسلا نم ةجرد ىلع هطبإب نيكتبلو .دعاقلا ىلإ هنم رثكأ مئاقلا ىلإ نوكيو

 هدمت اليقث ًائيش هقفرم نم قلعتل مث .نّيلو دهمو عضوملا كلذ ئطو دقو عدلاواي يف تملع
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 رسكلا تحت ةيوق بئاصع طبر كاتغأ نإو ءيّوس بولطملا دادتمالا دتما اذإف «لفسأ ىلإ

 ىفف «قوف ىلإو تحت ىلإ لاجرلا نم ءابوقأب تبصع ام دمو «ىقلتسم ليلعلا ةمانأو ءهقوفو

 نوب نانشقملا يفرط قم دعا سيف طورلا لمد نيضلا طعمو ىف سكلا ناك اذإو ةءافك كلذ
 طقف عدص ناك نإو هرخآلا نم ًاديعب فرط نم برقلا.ديدش طبرلا تلعج بناج ىلإ برقذ ناك
 . طبرلا هيلع دشو عدصلا (1:ءداصع#ا) حالع هجلاعف

 دعاسلا رسك يف :لصف
 رش لفسألا دنزلا راسكناو ءامهدحأ رسكني نأ قفتي دقو ءاعم نادنزلا رسكنت نأ قفتي

 دعاسلا وهو لفسألا دنزلا نأل كلذو ءاهدحأب رسكلا درفنا اذإ ءىلعألا ها سر

 ىلعألا لوبق نإف اضباو . حبقأ هراسكناف محللا نم ىّرعم هنألو ءّرش هراسكناف .لماحلا وه

 دنع أكوتي نأ بجيو أعم ارسكنا نإ ًاصوصخو لفسألا كلذك الو ءريسي ّدم هيفكي لهس جالعلل
 هنم ثدحأ نإ هنإف .طابرلا دش غلبم فّرعتيو «فكلا لصأ وهو ,عوكلا ىلع (0:833) وضعلا ذم

 ناك نإو ءوخر وهف ةتبلأ نكي مل نإو «لدتعم طابرلا نإف ًاريسي اعجوو ًاريسي ًامرو عباصألا يف

 اهنكلو ءكيلع يفخي امم «سيلف رئابجلا عضو امأو «ىّخري نأ بجي ءديدش وهف ًاطرفم ًاريثك
 هيلإ جوحملا نأ الإ ليلقب كلذ نم رصقأ لب «عباصألا لوصأو «فكلا اهلوطب غلبي ال نأ بجي

 نم مجاربلا سمي ال نأ بجي ًاضيأ ٍذئنيح نكلو «يغسرلا (10150) ملصفملا نم رسكلا برقأ

 هقيلعت نوكي نأ بجيو «ىّوزم لكش ىلع قنعلا نم قلعي نأ بجيف طبرو ربج اذإو «عباصألا
 ةقالعلا ةاقالم ناك نإ هنإف ءهلك دعاسلا لوط ذخأت «ةضيرع ةقرخب لفسأ ىلإ هرسك ناك نإ ةصاخ

 ليم هبجوي ام ىلع لامو ؛ةلاحم ال ءاوتلا ضرع دنتسملا نع أربم هرئاسو «طقف رسكلا برق نم
 بجيف قوف ىلإ رسكلا ناك نإ امأو «ةقالعلا ىف دعاسلا رثكأو ٌفكلا نوكي نأ بجي لب ءفكلا

 نإف «قفرملا بناج نمو ءفكلا بناج نم نيفرطلا ٌلقيو ءرسكلا ئربي ثيحب قيلعتلا نوكي نأ
 قيلغتلا نوكيو.ةئبل ةقرش ةقالعلا نوكتو.:« لكشلا:ءاوقسا ىلغتهل انوع ةوكي كلذ: نيب ام ربت

 ترق ىلإ ةعرش رسب نأ ةعاتبسلل :نضرع انترو ءًافينع أطسب هطسبت الو «ةتبلأ هّبكت ال ثيحب

 .ًاموي نيرشعو ةينامث

 نع اهلازأ ببس اهباصأ اذإو ءأدج ةبلص اهنإف ءرسكلا اهل ضرعي املق ماظعلا هذه

 . علخلا يف ه هانلق ام وحن اهيف (1عدنصع»ا) جالعلا ةياغ نوكتف اهرسكي ملو ٠ ءاهعضاوم

 عباصألا ماظع رسك يف : لصف
 يغبنيف رسك اهل ضرع نإ اولاقو «لاوز اهل ضرعي لب ءرسكلا اهل ضرعي امّلق ًاضيأ هذه

 ماظعلا ّدميو ءوتسم يسرك ىلع هفك عضي نأ رمؤيو «عفترم يسرك ىلع ليلعلا سلجي نأ
 يغبنيف «لفسأ ىلإ ةلئام ماهبإلا تناك نإو .ةبابسلاو ماهبإلاب بيبطلا اهيّؤسيو «مداخ ةروسكملا
 .ماظعلا هذه (2808>11) ءاخرتسا ناكملو راح مرو ضرع امبرف .«قوف نم طابرلا لامعتسا

 ناك نإ عبصأل وأ يمالسل رسكلا ضرع نإو «ٌدتشيف ًاعيرس دمجتو «ةريثك هلضف اهيلإ عمتجت



 ربجلا يف : سماخلا نفلا /عبارلا باتكلا 07

 نإو «كّرحتت الو تبثتل فكلا عم ًاضيأ طبري نأو ءهل صاخلا طابرلا طبري نأ يغبنيف ماهبإلا

 ءاهنم برقت يتلا عم طبرتلف رصنخلا وأ «ةبابسلا تناك نإ عباصألا رئاس نم ءيشل رسكلا ضرع

 عم اهضعب ءالولا ىلع اهلك طبرت وأ ءاهيبناج نم يتلا نيب طبرتلل ىلعمولا عاصالا مدت إو

 يا ا ل ثت اهنأ كلذو دوجأ هنإف ءضعب

 .ةروسكملا ماظعلا

 ظ كرولاو ضيرعلا مظعلا رسك يف :لصف
 تّتفت ليبس ىلع هب كلذ ضرعي دقو «هتوق لاحب ةردنلا يف رسكني دق كرولا مظع

 هذه دعب ضرعي دقو «نطاب ىلإ هلخاد عفدني دقو .لوطلا يف قشني دقو «(8«اءم1165) فارطألا

 نم دضعلل ضرعي امم ابيرق ءذخفلاو (5مهه1) قاسلا ردخو «سخنلاو «عجولا نم اضيأ لاوحألا

 وول وول و ا ا اولا

 نالجر ئطاعتيو «ليلعلا حطبي نأ هجالعو «ناصقتنلا ىلإ نيكرولا دحأ راصو ؛هحالصإ يف رمألا
 دمي نمم ةعفاذم ىلإ اعراستي الئل هيديب دحاو ثّبشت دقو: ءاذخف هنم دمي لك هيذخف دم نايوق

 يلبي يت داّمضلا هيلع أيهي مث «يوتسي ىتح ةوقو ةدشب هيكرو زمغ نإ رّبجم ىلوتيو «هيذخف

 اذإو .اضيأ فتكلا هب جلاعي امم بيرق اذهو «ةبالص هل امم اهوحن وأ ةقرخ نم ةبك لثم ىلع

 بيطرتلا لمعتسي نأ بجيو «بكنملا راسكنا (16803620) جالع هجالعف كرولا بناج نم رسكنا

 . اديج ءيطو عضوم ىلع ةدنتسم نوكت نأ بجيو «يغبني امك دئافرلا يّوسيو «طبرلا ىلع

 ذخفلا رسك يف : لصف

 يهو هل يتلا ةيعيبطلا ةئيهلا ىلع ىّسي مث ديالا يتولد ىلإ عيا ةرحلا ربحت

 اهنأ كلذو «جراخ ىلإو مادقلا عضاوملا ىلإ تبلقنا ذخفلا ترسكتنا اذإ اولاق . سبحيو ظفحيل

 ةاواسملا ىلع نوكت يتلا دملا عاونأو تاطابرلاو يديألاب ىّوستو عبطلاب ةيحانلا هذه نم ةضيرع

 ناك اذإ امأو ءطسولا ىف رسكلا ناك اذإ رسكلا تحت رخآلاو ء«رسكلا قوف نيطابرلا دحأ ريصيو

 هطسو ىف فليو «طامق ذخؤيلف «ذخفلا (11684) سأر نم ًابيرق ناكو «طسولا نع ًالئام رسكلا

 عفديو «سأرلا ةيحان ىلإ هفارطأ دعصيو «ةناعلا ىلع هطسو ريصيو «محللا يف عطقي الث فوص

 ءرسكلا قوف نم طابرلا ريصن انإف ةبكرلا يلي اميف رسكلا ناك نإو «لفسأ ىلإ اهكسمي مداخ ىلإ

 اذه يّوسنو «هيلع هّملن طابرب ًاضيأ ةبكرلا طبضنو «قوف ىلإ اهّدمي نم ىلإ هفارطأ عفدنو
 امك ىّوست نأ يغبنيف سخدت ماظع ناك نإو .ةدودمم هقاسو ههجو ىلع قلتسم ليلعلاو .ءوضعلا

 جالع باب يف انركذ ام ىلع نكيلف:ريبدتلا رئاس امأو «ذخؤيلف اهنم عفترا امو «ةريثك ًارارم انلق
 هعضو نوكي نأ يغبني فيك ربخنسو «ةليل نيسمخ يف ٌدتشي ذخفلا مظعو دضعلا (1هداتصع5

 نم ةرسك ٍذئنيح نيذخفلا نيب عضوي نأ بجيو «(5طهصا]) قاسلا (1:ءقنصعه) جالع عمجي نأ دعب

 ثدحيس امل دهاعت ىلع فورعملا ربجلا ربجتو هيلع ىّوست ىتلا ةئيهلل ةظفاح «هوحن وأ بشخ
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 ىلإ عراستي امم وهو .أيوق ًامرو نوكي هنإف ءذخفلا ىلع مرو ضرع اذإو .,ةكحو مرو نم
 (2هانعط) تالوطنلا تفرع دقو ؛مرولا ددبتيو :ضصمخل لحلا ىلإ ردابت نأ بجي ٍذئنيحف .ذخفلا

 .فئافللا ىلع مدنهتتل ءريعقت ليلق اهيف ماظع حاولأ يهو خباربلاو بلاوقلا امأو ءهب ةصاخلا

 كلذ ناك كلذ نود عطقو .(8طههلم) قاسلا ىلع ربجت ملو ترصتق نإ اهنإف «لجرلا لوط ذخأتو

 نإ اهنأ ىلع «بعت ىف اهنم ضيرملا ناك تلوط نإو هيف ةبولطملا ةدئافلا هيف ةدئاف ال امم

 نأ لجرلا نم ةحيحصلا ةفئاطلا ًاضيأ عنمي نأ اهليوطت ةدئافو «باعتأ نم لخي مل ترصق
 ناكو «مونلاو ةلفغلا لاح يف ًاصوصخو ءرسكلاب ةراض ردقلا كلذ ةكرح تناك اذإ «كّرحتت
 لبق الإ اهلامعتسا كلذ عم نكمي الو ءًادج ميظعلا رسكلا يف نوكت امْنِإ تالآلا هذه ىلإ ةجاحلا
 نأ بجي الو «بعتو ءالبو (6:17) لقث وه ةلمجلابو اهلاثمأ لمتحي ال مرولا نإف ءمرت نأ

 ام ىلع نوكي نأ يغبنيف ءذخفلا روبجم ةبصن امأو «ىرخأ ليحب ءانغتسا اهنع ماد ام اهيف بغري
 رسكنم نأ ملعاو .طسبلا وهف بلغألا وه يذلاو .طسبلاو ضبقلا ماود نم ةحصلا يف هداتعا
 مث الوأ تلسرتسا اهلضع اياظش تعطقنا نإو «ربنجنا اذإ جوع نم ىرعي املق كرولاو ذخفلا
 . ايئاث تصلن

 ةكلفلا رسك يف :لصف

 ةعقرفلابو «هتنوشخو ّسملاب اهل ضرعي ام ضرعيو .قدنت رثكألا يفو ءرسكنت املق ةكلفلا
 مقلي مث ,(5طههل) قاسلا دمي نأ اهجالع يف بتجيو «نذألاب عمسيو «سمللاب اهل نطفي يتلا
 مث الوأ عمجت تقرفت تناك نإو ءاهعضوم ةكلفلا

 (ةطدمل) قاسلا رسك ىف :لصف

 اذإو «ريبكلا مظعلا رسكني نأ نم ملسأ وهف «(52216) قاسلا نم ريغصلا مظعلا رسكنا اذإ
 كلذ عم يشملا ناكو .مادقو جراخ ىلإ ليملا ناك ايلعلا ىرغصلا (1:26562) ةبصقلا ترسكنا

 ىلإو فلخ ىلإ (588ةه1) قاسلا لام ىلفسلا ىربكلا (20268+1) ةبصقلا ترسكنا نإو ءأنكمم

 عيمج ىلإ ليمي نأ قاسلل ضرعي دق ٍذئنيحو .أادرأ وهف اعيمج ناتبنصقلا تريسكنا اًذإَو ءجراخ

 (1 1 ءواسصعمأ) جالع سايق ىلع (58381) قاسلا رسك (15622624) جالع نأ ملعا و .تاهجلا

 لاحك .؛ىعيبطلا هلكشل ضرعي فارحنا ىف (58821) قاسلا لاح سيلو هلثم يفو .دعاسلا

 . طقف ةماقتسالا ىلإ ٌدري نأ ىلع ةدم نوكت نأ بجيف . ميقتسم وه لب ءدضعلا

 وه امّنِإ هل ضرعي ام رثكأو «هب تاياقولا ةطاحإبو «هتبالصل راسكنالا نع نوصم بعكلا
 . ىفوتسم (5 2( عممعصأ) مالك كلذ يف ليق دقو ءعلخلا

 لاع عضوم نم ناسنإلا طقس اذإ رسكني ام رثكأو «رسع هجالعو ( بعص بقعلا راسكنا

 نوطب ىلإ (81009) مد (88>510) ناليس عم ميظع ضر هعم ضرع امبرو .هيلجر ىلع أكتاف
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 جنشتو شاعتراو لقع طالتخاو «ىّمح نم ةميظع ضارعأ ىلإ يدؤي دقو اهيف دمجي «لضعلا

 وهف «نكت مل ةدومك ثدحأ دقو جرخي الو «نيبتسي سيل دماج مرو هيف ضرع اذإو «لجرلا نم ظ
 رّسيت امبرو دوجأ وهف ًاعفادم ًارهاظ همرو ناك نإو «نفعتلا قيرط ىف هنأ ىلع لدي ةئيدر ةمالع

 لطب يغبني ام ىلع بقعلا ربجني مل اذإو ءًاعجوم هيلع يشملا ناك بقعلا ربجنا اذإو «هرابجنا

 . هب عافتنالا

 لجرلا عباصأ يف :لصف
 همدقب ربجملا اهاوس امبرو «ديلا عباصأ (1:ءداصع») حالع ريسكلاو علخلا يف اهجالع

 . كلذ عمج يف طاتحت نأ كيلعو «هب اهؤطي
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 سداسلا نفلا

 م وسلا لمجم (52 عاطع2ا) دك

 ىلوألا ةلاقملا

 ةبورشملا مومسلا لاوحأ نم ملعي ام لوصأ يف

 م ومسلا (1عواصعمأ) تاحلاعم يف ل وقلا ليصفتو

 كلذ ريغو ةيناويحب تسيل يتلا

 اهجالعو ةيورشملا مومسلا نع زّرحتلا يف ّيلك (5 جا عممع»أ) مالك لصف

 وأ ء:ةضومح يف موعطلا ةبلاغلا ةيذغألا نع زرتحي نأ بجيف امس ىقسي نأ فاخ نم
 0 ل ل ل اورلا ةبلاغلاو «ةوالح وأ ةفارح وأ ءةحولم

 ىفخي امهنم دحاو لك ْنِإف ءديدش شطع وأ ؛ديدش عوج ىلع امهنم ًاناكم اورضحي ال نأ بجيو

 ضرع ّمسلا يقس اذإ بارشلاو ماعطلا نم ئلتمملا نأ ىلعو .مهنلا ةّدشل هل نطفتي نأ بجي ام

 نوكت (7550) قورعلا نأ يناثلاو هنم ألتما ام لالخ يف نفدني نأ امهدحأ : ناضرع ٌمسلل

 اضيأ هيلع بجيو ءاذه ّمسلا داضي ءيش معط اهيف ناك امبرو .ًاذفنم اهيف ّمسلا دجي الف ةءولمم

 مومسلا ة ةرِضملا ةعفادلا (36علنءهعق) ةيودألا رابتعالا ليبس ىلع ًالوانتم نوكي نأ

 قرو عم نيتلا كلذكو .ينمرألا نيطلا نوجعم لثمو «هتعفنم بّرج دقف .سوطيدورتملاك

 .ًاءزج نيرشع سبايلا باذسلا نم ذخأي نإف نازوألا امأو 0
 راودجلاو .ءازجأ ةسمخ سبايلا نيتلا نمو ءءازجأ ةسمخ حلملا نمو «نيأزج زوجلا نمو
 ءاود وأ ناءاود امه له قّقحأ تسلو ءًاضيأ اجوبو اهلك مومسلا ةّرضم عفد يف بيجع

 خوبطملاب برشي ء.فصنو مهرد نزو راغصلا مجلسلا وزب نم اضيأو دحاو (34ءل1ء2ع5)

 1 ريل عامل نم تزل لك دوك انآ رحيما ىلطت ينيمو كلك + اهيا جلحلا و هئانلاو

 ةياظعلا لثم ثيبخ ءيش طقسي نأ قفّتي دق لب ء«بستحي ال ثيح نم هل ضرع امبرف «هيقس

 ةحئار بحي ماوهلا نم اريثك نإف:تارش اهيف ىتلا يناوألا يف وأ خبطي اميف ,؛برقعلاو اليترلاو

 ئفوحي نأ بجي اذهلو نق فقر حف ننردكم دقو تاندلا نو: تربي كف ودملا نداسو ةفازقلا

 . ملعأ هللاو تيقاطفلاو ءالقكلا رجشلا تحت امو تافقسملا



 ب و رشملا 1 ومسلا يف َيلك (5 2 عوطعالا) مالك : لصف

 امِإ لّوألاو .هرهوج ةلمجو هتروصب لعافو «هيف ةيفيكب لعاف :نافنص مومسلا فانصأ

 لثم ردخم دّربم امإو «نويبرفوألا لثم نّحسم بهلم اًمإو ءيرحبلا بنرألا لثم نفعم لاكأ

 لثمف «هرهوج ةلمجب لعافلا اّمأو «جنسادرملا لثم ندبلا يف سفنلا كلاسمل دّدسم اًمإو «نويفألا .

 لثمو «رخآ ء ءيشل امإو لبنسلا نورقل اًمإو شيبلل امإ غمص هنأ ىعذي يذلا ُلَهْلَهلا لئمو شيلا

 نم نإف ًاضيأو .مومسلا رش *اذهو «كلذ هبشأ امو .رمنلا (8ف1) ةرارم لثمو ءلبنسلا نورق

 . «(08120067) ةناثملا ىلع حيرارذلا لثم «هنيعب دحاو (0:عو») وضع ىلع لمحيام مومسلا

 ليدبتب ليق املكو «نويفألا لثم ندبلا ةلمج ىلع لمحي ام هنمو «ةئرلا ىلع يرحبلا بنرألاو

 نأ ىلع «نيح دعب هلعف نوكي نأ زوجي دقف (0:835) وضع ىلع لمجلاب وأ نيفعتلاب وأ «جازملا

 2" قرعلاب هبقعي املو غهل ضرعي ليلحتب هنم ةمالسلاو ءأدرأ هلعف ناك ندبلا يف ىقب املك نّفعتملا

 فعضأ ةهج نم ةراحلا ةجزمألاب تارذخملا :ة ةرضم نأ ملعاو . هل لباقملا عداعلاب دا «هوحنو

 (110غ ؛ةعمصمء:) راحلا جازملا نأ ثيح نمف هل مكحلا ناك بلغ نيتهجلا يأو ,ىروقأ ة ةهج نمو

 درابلا اهرهوجل ًافيطلت راحلا ندبلا نم دجت اهنأ ثيح نمو .فعضأ اهلعفف اهمواقي بلقلا يف

 (8ه0و) نادبألا يف اهتياكن نوكتف «ضابقنالا دنع اهبذجو تانايرشلا ةكرح ةوقب اباذتجاو .ليقثلا

 لوقلا اذه ةراحلا مومسلا يف لوقلا نوكي نأ هبشيو .اهجازمل ةداضم يهو اميس ال ءذدشأ ةراحلا

 نييارشلا ْنكل «ةوقلا ليلحتو .«بلقلا نع عفدلاب اهمواقي (110: ءدم«7) راحلا جازملا نإف ءاضيأ

 | :«سونيلاج» لاق كلذلو «كلذ لثم ضرعيف ءاهبذجي (1101: :ءهصم«:) راحلا جازملا نم

 مر ءريزارزلا لتقي الو «ناسنإلا لتقي امنإ التاق امس وأ شيبلا هنظأو نوينوقلا

 الإ «هدعب ىقب ام يذلا لاعفنالا ندبلا نع اهيف لعفنا دق «ةذم دعب الإ (1120) بلقلا ىلإ ريزارزلا

 هوقو هكر رح ةدتفو هير انف هعمل قللذ نبق ريم ناقألا يقر ندنلق ةلاعفمالا ناجل

 ةلعفنملاو «ةلعافلا ىوقلا نيب ًاضيأ تابسانملا نكل ام هجو اذه لوقأو . ةبذاجلا هنييارش تاكرح
 ناويحلل يذلا ضيرعلا جازملا ىلإ سايقلاب مس نوينوقلا نأ ملع نيأ نمو نتا

 لثم نم نكمتي مل اذإ لتاق ريغ ناسنإلا لثم نم نكمت اذإ ًالتاق نوكي ىتح ؛ «نكمت اذإ ءاقلطم

 لصوو ءاذغ لحتسي مل ولو «روزرزلا جازم ىلإ سايقلاب مسب سيل نوينوقلا نأ ىسعف روزرزلا

 زئاجعلا ضعب تناك دقو لاق .لتقي مل «ةلوهسب ناسنإلا (8568:0 بلق ىلإ هلوصو هبلق ىلإ

 تأرجتو «ةعيبطلا هتفلأ ىتح همزالت لزت مل مث ءًأدج ًاليلق ًائيش شيبلا نم رمألا لوأ يف تلوانت

 نيذلا «كولملا اهب لتقيل ٌمسلاب ةيراجلا يذغي دق هنأ «سفور» ثّدح دقو ؛ًائيش اهّرض امو هيلع

 . جاجدلا اهباعل برقي الو «ناويحلا اهباعل لتقي ىتح اميظع اغلبم اهجازم غلبي هنأو اهنورشابي

 مومسلا فانصأ ىلع لالدتسالا ىف : لصف

 ,عطقتو «عذل هبش ثدح نإف .«باصوألا نم ندبلا يف ثدحي امب اهيلع ٌلدتسي دق

 : لثم ةفيرحلا ةداحلا ةراحلا (851ع01ء1265) ةيودألا ليبق نم ّمسلا نأ فرع لاكأو «صغمو

 هقرعلا روردو ديدش (1202م320208) باهتلا ثدح نإو .لوتقملا قبئزلاو كلملاو ؛ خينرزلا
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 تابس ثدح نإو «نويبرفلا : لثم ءطقف هترارحب ٌمس هنأ ىلع لد شطعو بركو «نيعلا ةرمحو

 دراب قرعو «ةوق طوقسالإ رهظي مل نإو «تارّدخملا ليبق نم ّمسلا نأ ىلع لد دربو ردخو
 اهيللغ لذدتسي دكو ءاهؤدرأ وهو .رهوجلا ةلمجب ناسنإلا داضت يتلا مومسلا نم وهف ء«يشغو
 (0:عدص) رضع ةحئار امإو هبراش نم «نويفألا ةحئار عوطس لثمف هلك ندبلا ةحئار امإ حئاورلاب
 لدتسي دقو حيرارذلاو ,نطينوقأو رحبلا بنرأ : : لثم ةنفعملا مومسلا برش دنع مفلا ةحئارك .هنم

 وأ .هنم يقس ام رهوج ىلع (5:880 رصبلا عقي نأ دعبي مل ا .ةئيقتلاب هيلع
 مدلا ىلعو نيسبجلاو | عسا هررعلا ىلع واللا رضبلا حراما :لثم معطلاب و أ ةحئارلاب فرعي

 عدفضلاو «يرحبلا بنرألاو ؛ةحئارلاب فرعي نويفألا كلذكو .دقعنملا نبللاو .«دماجلا (81004)
 ةلرهجلاب
 ةئيدرلا تامالعلا ىف : لصف

 اذإ كلذكو .ىجري الف اهداوس بيغيف .هاتقدح بلقتتو هيلع ىشغي مومسلا لخعأ ادإ

 املق لاحلا اذه لثم ىف .ءوس ليلد درابلا قرعلاو «ضبنلا طوقسو ةناسنل علدو هنيع ترمحا

 سمحل .٠

 امم يفقس نم (1ءداع4) جالع نوناق يف : لصف

 ًارتاف ءام برشيو «ندبلا يف هتوق وشفت نأ لبق هب ٌسحي امك ردابي لب «عفادي ال نأ بجي
 «تبش نم ةوق هيف نوكي نأ دوجألاو نكمأ ام .كلذ يف غلابيو ءأيقتيو تيزلاو «جريشلا نهدو
 نم ء ءيقلل هبرشي يذلا نوكي نأ ٌبحتسيو ءزوألا محشو «ءضضحلا تيزلاب طلخي دقو فروبو
 ام أيقت اذإو «هبلغتو ءمسلا رسكت دقف ئيقت مل نإو اهنإف «ةريثك ةيذغأو ًاريثك ءام هريغ نمو كلذ
 برش نإ ًاضيأو ءهنع فذقنا ول سأب الو ّمسلا ةيداع رسكي هنإف ريثكلا نبللا برش مث  هنكمأ
 «نبللا نم دوجأ دبزلاو نبللا برشي مث ءالاهسإو أيق ّمسلا عفد نمسلا عم ةرجنألا رزب خيبط
 بطح دامر ءام كلذكو .باذملا زوألا محشب ولحلا تارتكلا كلذكَو ل
 نإف «لفسأ ىلإ ىذألا لوزنب ٌسحأ اذإ ًاصوصخ ةنقحلاب (0/همنا) ءيقلا عبتي نأ بجيو ؛مركلا
 نأ تجتحا نإو «نبللا برشي نأ لفغي الو لهسيو «ئيقي ام لمعتسا كلذ قوف بارطضالا ناك
 يف ىقس اذإ ًاصوصخو .ّمسلا عفد ىلع نوعلا معن هنإف ,لعفاف موتخملا نيطلا قايرت لثم هيقست

 «نيلاقثم موتخم نيط ؛ ؛نيلاقثم راغلا بح ذخؤي : : هتخسنو وه امك ّمسلا فذقي هنإف رمألا لوأ
 تفللا رزب «سباي افوز «ناسلبلا بح ذخؤي ًاضيأو .ةقدنب ةبرشلاو تيزب نجعي نيلاقثم اسريإ
 ءرزب «ينامرك نّومك نوراسأ نويلاسارطف نوسينأ ءّجو «لفلف رادو ءدوسأو ضيبأ لفلف «يّربلا
 ةخيلس «تايمخرد سمخ دحاو لك نم رخذألا حاقف لبنس .تايمخرد عبرأ دحاو لك نم جبنبلا
 ىقسيو لسعب نجعي «تايمخرد تس دحاو لك نم ؛نارمعز ءامامح : ايش و رش ةئافث

 دقو .كلذ لعفي بارشلاب هسفن وه امك موتخملا نيطلا ىقسيو «ةيمورلا ةءالقابلا لثم بارشب
 نويسارفلا ةراصع ًاضيأ ىقسي اممو ءّمسلا فذق لاحلا يف يقس اذإ كيدلا ءرخ نأ موق معز
 اممو .باذسلاو سبايلا نيتلاو «قدنبلاو رتسديبدنجلاو ءرزجلا رزبو نيدرانلاو .بصقلا قروو



 مومسلا يف لمجم مالك : سداسلا نفلا /عبارلا باتكلا <«ظ22:

 .مهرد نزو ّرملا نمو .مهارد ةعبرأ نزو ةنتنملا ةنقلا نم ىقسي نأ بابلا اذه يف دومحم وه

 «جلثلا ءام هقساف ديدش (1م8ةسصنص208) باهتلا (؟7هددن#) ءيقلا دعب ضرع اذإو ءولح بارشب

 بجي لب «ماني ثيحب هسفن كرتي الو ةّتبلا ماني ال نأ بجيو «كلذ عم هب هئيق وأ دّربم درولا نهدو

 ؛هباب يف لاقي امب مس لك جلاع ٌمسلا فرعو ةروصلا هل تحرشنا اذإف «هلوح عقعقيو هّبني نأ

 نأ يناثلاو ءوه سنج يأ نم ّمسلا نأ فرعت نأ امهدحأ : : نيهجو ىلع نوكي حارشنالا اذهو

 نبللا لثمب هجلاعتف ةداحلا تاعطقملا نم هنأ ملعت نأ «لوألا لاثم وه عون يأ نم هنأ ملعت

 هنأ ملعت وأ «ةّدحلا رسكي ام لكو «نمسلاو زوللا نهدب ذخّتملا لايسلا جذولافلاو دبزلا «بيلحلا

 «جلثلاب ًادرّبم كلذ لك كلذ هبشي امو ؛«ةربزكلا ءامو درولا ءامو .روفاكلاب ٌدربيف تاّبهلملا نم

 هلثم نم عفني اممو تقو لك ديربتلا هيلع ددجي «هريغو بلحطلا لثمب ةسيئرلا هؤاضعأ دّمضتو

 لثم لمعتسيف تاردخملا نم هنأ ملعت وأ ءدصف ءدصفلا ىلإ جيتحا نإو هاد ف وقبلا نشك ادع

 جلاعيف .رهوجلاب داضم هنأ ملعت وأ موثلا كلذكو ,ءفرصلا بارشلا يف تيتلحلا ءاودو «قايرتلا

 بيطيو «بارشلاو محللا ءام لمعتسيو رهزدابلاو كسملا ءاودو قايرتلاو «ءسوطيدورثملا

 خمنيو «هتدعم مف كلديو .ءسطعيو «تابّيطملا سبليو ءهيلإ يوأي يذلا عضوملا حوريو «ليلعلا

 نإ ةلمجلابو هركذت اهيو «هضخي امي حلوم عبشلا عون فرع اذإ امأو . هرعش فتنيو همف يف

 هرهوج ةلاحإو ءمسلا ةدح رسك اهب داري نأ امإ «مومسلا ببسب برشت : يتلا (31ءلنءصعو) ةيودألا

 اهب داري نأ امإو .موتخملا نيطلا لثم هرهوج جارخإ اهب داري نأ امإو ؛رهزدافلاو «نبللا لثم

 . برقعلا هعسل نمل بارشلا يف موثلا يقس لثم هتيفيك ةلباقم

 مومسلل ةكرتشم (11ع01ءمع5و) كب ةيودأ يف : لصف

 ىلإ لصي نأ هعدت الف مسلا ضراعت يتلا (01ءلنءصعو) ةيودألا يه (31601ههعو) ةيودألا هذه

 «موتخملا نيطلاو ًابرجم ناك ام تارهزذافلاو .سوطيدورثملاو «قايرتلا لثم : :يهو «بلقلا

 نأ لاقيو ءمسلا نع ناصلخي هقروو ىلفدلا ةرهز نأ اولاقو .ةعبرألا قايرتو هنم ذختملا قايرتلاو

 ةيوسلاب هلوصأو نادجنالا نم ذخؤي : : هتخسنو «هل ريظن ال نأشلا اذه يف بيجع رعرعلا ٌبح

 هنم ذختملا ءاودلاو ء حافتلا ءام يف ىقسيو لسعب نجعي «نامهرد ينمرألا حيشلا نمو «مهرد

 نوقيراقلا ايفنأو ءمجلسلا رزبو ًاضيأ جنتوفلاو «بارشلاب برش اذإ ميرم روخب لوصأو ةياغ

 بنرألا خمو ينيصرادلا ًاضيأو «هقرمو هقروو هرزبو يزابخلاو ناشواشربلاو 0

 ءام ذخؤي ًاضيأو .موصيقلاو تيز نم نيتقوأ عم لاقثم رتسديبدنج وأ «نيتيقوأ رمخ لخب

 خيبطو ةدعجلا خيبطو «ثيتلحلاو يطيلقألا ًاصوصخ رزجلا رزبو ىقسيو روصعملا كسحلا

 .ادج بيجع ٌيربلا جنيبكسلا ةرجش رزبو سويلاسسلا

 محش «ءزج دحاو لك نم بصقلا قروو رتسديبدنجو يربلا جنيبكسلا نم ذخؤي : بكرم

 ءاهيف صاوخلا ىلإ اهلاعفأ بسنت ءايشأو «ةريبك ةقدنب هنم ىقسي ؛ . عيمجلا لاثمأ ةثالث لظنحلا

 عفدل (34ءلنءعصعو) ةيودألا ىوقأ نم خولسملا فظيملا يربلا سرع نبا ديدق ْنَأ اوركذ أم لثم

 . مومسلا



 اهريغو ةيندعملا نم ةيدامحلا مومسلا ةلمج يف 7 : لصف

 ارجح راجحألا يف نأ سانلا ضعب يكح دق : رمحألا رجحلا كلذ نم ينمرألا رجحلا
 رهوجلا ةلمجب لعفت يتلا ةيقيقحلا مومسلا يف هّدعو «لاّق هنم قئاد نزو ْنأو نك دق اب
 . تارهزدافلا هل (04ءلنءنمعم) ةيودأآلا عفنأو شيبلا (162غ268) جالع هجالع ْنأ لاقو «شيبلاك

 ! 9و 0 لصف

 0 ا ا :نيحلا د

 ةحكسو (8مذ1ءموال) عرص ىلإ قذأت انهناوو «بناجلا كلذ نم ديدش لقثب سحيو (0029015100)

 عطقم راض ءيدر هنإف ؛ تعضصملاو تيحلا انأو ل ا

 . هلوب سبتحيو همسج مريو (5[:هرص3عط) ةدعملا لقثو «ناسللا لقتو (81000) مدلا

 جالعلا يف : لصف

 ةيودألا نم ىقسُي نأ اهارجم يرجي امو ةئيقتلا دعب هل (1ءه2684) جالعلا دّيج نم

 اضيأو ءةّرم دعب ةّرم لسعلا ءام ىقسي وأ «بارش ىف مهارد ةثالث نزو ّرملا لثم (34ء0نءمع5)

 ةيودألاب ًاضيأ (362) بلقلا ةيوقت عم هنقحو جحسلا جالعب كلذ عبتي مث قروبلا عم هب نقحيلف

 قشلا كلذ ىلع لجحيو لجر درف ىلع موقي نأ بجيف .هنذأ يف ٍّبُص ناك اذإ اّمأو .ةكرتشملا
 ءيش رخآلا بناجلا يف يتلا ديلاب قلعت اذإ ًاصوصخو : لييماتلا نم هنكمي.اه:ثكأ هسأر ليم دقو

 «نذألا يف لخدي صاصر نم ليمب هطقلي نأ ديري يذلاو .ٌىشلا كلذ ىلع حجرت اذإ كلذكو
 ا و وي روسو ةواولو قبئزلا ْنأل .ءئىطخم وهف هب قلعتي قبئزلا دجتف
 رار دلال يرسم ل احلا

 صاصرلا ةداربو كترملا يف :لصف
 (آ2886]1) لوبلا هنم سبتحيو هناسل لقثيو .هنذدب مري نأ جنسادرملا برشي نمل ضرعي

 امّبر ىتح هئاعمإو هتدعم يف ًالقث دجيو «هقالطنا طرفأ لب طئاغلا سبتحي مل امبرو «طئاغلاو

 ريصيو «ةرّجحتم ةّدغك هنطب يف جرخيو «ةخفن هيلاعأ يف نوكتو جحس ىلإ يذؤيو ؛مرسلا جرخ
 ندبلا نول ريصيو «سواليإ ضارعأ هعم ضرع امّبرو «قنخ امّيرو ءهسفن قيضيو ايصاصر هنول
 . صاصرلا ةدارب كلذكو «برسألا نولك

 هجالع يف : لصف
 رزب خيبطك حيتفت هيف ءيشب نكيلو «ةئيقتلا نم كرتشملا ج العلاب أدبيو ردابي نأ بجي

 «بارش يف مهارد ةثالث نزو ٌرملا نم ىقسي نأ بجيو ل

 ىقسي وأ م الا جالع هْنِإف «بارشب ةيعارلا مامحلا ليد عم يمورلا لنسلا ىماسيو

 نزوب ّرم مهرد نزو وأ «بارشب كلذ لك .ةصاخ لفلفلا وأ سفركلا رزب وأ افوزلاو نيتنسفألا



 مومسلا يف لمجم مالك : سداسلا نفلا /عبارلا باتكلا م,

 بجي يذلا هؤاذغو «لسعلا ءام يف اينومقس طيرارق ةتس ىقسيو . قرعي ىتح لفلف مهرد فصن

 ٌرديو ةعيبطلا قلطنت نأ هئرب ةمالعو «فورخلا محل نم ةذخّتملا تاجابديفسالا هيلع مودي نأ

 . ةلهسملاو ةّردملاو ةقّرعملا تاحّتفملا ىلإ جاتحي ةلمجلابو «لوبلا

 جاديفسالا يف : لصف

 .هلقع طلتخيو «هقاوفو هلاعس ذتشيو «هؤاضعأ ىخرتستو «هناسل ضيبي نأ هبراشل ضرعي

 هتاهل يف دجوو «ةصوفعب هقلح ىف ٌّسحأ اهكرو «هيلع ىشغيو فجيو «هغامدو هندب دربيو

 يفو ا هداؤف يفو ءاعذل ةقلعم يفو ًاصغم هنطب يفو ايف (2[2ةطهع5و) ةنوشخ هناسلو

 ادوسأ لاب اميرو «هندب ةراودجب «قانخ ىلإ ىهتنا امبرو مكيف ديساولو ءادّدمت ةقاسا رك

 .ًايومدو

 هجالع يف : لصف
 نقحيو «لوبلا تاّردمو «لسعلا ءام يف اينومقس ىقسيو «كترملا (1+هغ52684) جالع لثم

 يف عقيو «سجرنلا نهدو «نسوسلا نهدو «ناوحقألا نهد هئيقت يف لخدي اًممو «ماني كرتي الو
 : ءمسمسلا لكأي نأ نفت اة ايشنأو ءرادردلا (81000) مد ءاودو «صاخجألا غمص هتيودأ

 . يلطلا هيلع برشيو هغضميو

 نيسبجلا يف : لصف
 جالعب جلاعي نأ بجيف «هقانخ مظعي نكلو «جاديفسالا نم ضرعي ام لثم هنم ضرعي

 قلحلا (23::طه655) ةنوشخ لوزتل ةجزللا تاباعللا يقسي مث ءرطفلا جالعبو ءجاديفسالا

 اينومقسلاب (1013:5062) لاهسإ ىلإ جاتحيو ءةنيللا ءاسحإلاو ءروكذملا نييلتلا دعب (مطومإله»)

 نيسبجلل روكذم وه اممو 0 جلوع حجحسأ نإو أرارم (5062::10:2) لاهسإلا دواعيو ءهوحنو

 .اشاحلا عم مركلا فارطأ دامر

 ظ ظ ُكّسلاو رفحنزلا يف : لصف

 لاهسإ هنم ضرع امّبر كسلا نكل «لوتقملا قبئزلا ضارعأ هبشت ضارعأ امهنم ضرعت
 لمعتسي 2 ,هنيعب (1:ءداصعادا) جالعلا كلذ ؛ جالعلا ٠ هب هتمالع ىلوأ اذهو ءريثك (01ةممطم62)

 . ةنّمللا موحشلاو ةمسدلا ءاسحإلا

 راجنزلا يف : لصف
 ءيقو ءءاشحألا يف عيطقتو «قلحلا يف يوق عذلو ءديدش (61:065) صغم هنم ضرعي

 . هركذن يذلا خينرزلا (1هداضه80 جالع لثم هجالع ءحورقو

 هتيحو ديدحلا هدارب يف 7 : لصف

 .عاذصلا بلغيو تيهلو مفلا يف سبيو «نطبلا يف ديدش (©ةنه) عجو كلذ نم ضرعي



 هجالع يف : لصف
 ؛لاوحألا كلت نكست ىتح دبزلاو نمسلا ىقسي مث «ةّوقب لّهسي ام ضعب عم نبللا ىقسي :

 امبرو .مهسوؤر ىلع لخلاب ًابورضم فالخلا نهدو ءمسقتلا نعدو رولا نعد تيعواقيو

 امّبرو ةروكذملا تالّهسملا عبتي مث ءهسفن ىلإ قرفنملا عمجي ىتح سيطانغم نم ائيش هبراش يقس

 ناك نإ لهسيل رقبلا نمس عم ةقلزملا ةمسدلا ةقرملا هدعب هوسح مث ؛مهرد:نزو موي: لك هنم يفس

 . ةدعملا يف دعب ناك نإ اهب هؤيق وأ .لزن

 خينرزلاو ةرونلا يف : لصف
 خينرزلا يقس نمو .ءاعمألا يف حرقو (065::6),صغم هب ثدح اعمتجم امهنم يقس نم

 يقس نمو ذؤم (00168) لاعس ضرعي دقو «؛كسلا نم ضرعي امم بيرق هنم ضرع دعصملا
 (هط0همدعم) نطبلا قالطتساو «لوبلا رس أو .ةدعملا عجوو ءمفلا سبي ب هل ضرع اهدحو ةرونلا
 صضرعو : ة«معدناع) فارطألا (0ما4) درب هنم ضرع امّيرو هلوب يف ةرونلا جرختو ؛مدلاب

 . قاتخلا ضرعو (1328عانع) ناسللا فج امّيرو , يشغلا

 جالعلا يف : لصف

 رزب خيبط ذخؤي مث :نهدلاب وأ أّيقتيل بالجلاب راحلا ءاملا ىقسي مث (بجي امب أدبي

 لازي الو :لسعلاب ةيكولملا ةزاصعو ءامهعومجم وأ .ريج رجلا خيبطو زرألا خيبطو «ناتكلا

 جلاعيو .يزابخلاب ًاصوصخو «ةيمحشلا قرملاو تاموسدلاو تاجوزللاو تاباعللاو نبللا يقسي يمسي

 نييلتلاو ميسدتلاو نقحلاو «ةئيقتلا ًاضيأ ةرونلا جالعو «تانّيلملاب هب ثدح (©هادوط) نإ لاعسلا
 رامحلا (17:826) لوب ذخؤي كلذ يف ليق اممو , حيرارذلا ( 1 عدم عهأ) جالع نم بيرق هجالعو
 .راح ءام يف نيقناد ردق ىقسيو .لازغلا ةرارمو

 نوباصلا ءام ىف :لصف

 . هجالع هجالعو « خينرزلاو ةرونلا نم لاحلا بيرق

 تسشلاو جازلا يف 7 : لصف

 نيل برش (1ءوانطصعسأ) جالعلا .لسلا كر يدؤي ديدش (©011عطت) لاعس امهبرش نم حيهي

 .اهوحنو ةينافوزلا ةبرشألاو .ءركسلاو دبزلا برشو «ناتألا

 قيرلا ىلع درابلا ءاملا برش ىف : لصف

 جازملا داسف هنم فيخ (©هذان) عامج وأ ماّمح ىلع وأ ؛قيرلا ىلع كلذ برش نم

 نفك امثرو .«هوحنو مكركلا ءاودو «كللا (351ع0161265) ءاود (1 عدا عه أ) جالعلا .ءاقستسالاو

 . هيلع هبيرشب فرصلا بارشلا

 هيلع رتاوتيو «هانيع ظحجتو .هناسلو هاتفش مرت نأ هبراشل ضرعيو .مومسلا رش نم وه



 اعقاو الإ صلختي امّلقف هنم صّلخت نمو ءيدر وهو .هاقاس لمعت الو «.شغلاو (76:80) راودلا

 يف هبيصي نم لتقيف باشلا هريصع ىقسيو ءهحير (8م11م55) عرص امّبرو «لسلا وأ ٌقدلا يف
  .لاحلا

 جالعلا يف : لصف
 ىلع ًايقس رقبلا نمسو يلطلا ىقسيو ءمجلسلا رزب خيبطب هبراش هئيقت ىلإ ردابي نأ بجي.

 راودجلاو كسملا ءاودو رهزدافلا حلصألا هجالع مث « .ريمخلاب طولبلا روشق خيبط كلذكو « يقس

 يف كسملا ىقسي نأ هل ءايشألا دوجأ نمو ةّدح ىلإ هنم عفني دقو ءريبكلا قايرتلاو اجوبلاو

 لوصأ نأ موق معزو ٠ تيما ط اربع عم ةلبسلا (31ءل1ءصع5) ءاود مهرد رادقم وأ رهزدافلا ةكاكح

 طويخ هلو «شلا هتك ىلا [ضوشخيو هل ةدّيج تارهزدافلا عيمجو «شيبلا رهزداب ربكلا

 لكأ اذإ هلعف لطبتو «شيبلا داضت ةراف وه ءشوم شيب ىمسي يذلا ناويحلاو «كترملا طويخك

 اهني

 لبنسلا نورق يف :لصف
 هليلحإ اع مدلا رطقو «ناسللا دوسْأَو 2 تامالع هب ترهظ هنم يقس 05

 را زن

  جالعلا يف :لصف
 وحنو «رتفملا درولا نهدب ريعشلا ءامب ةئيقتلا نم كرتشملا (0681[1162) جالعلا دعب بجي

 ةدمض الا ةيلق و هذيك دقو ءدرولا ءام نم ةيقوأ يف ًادحاو الاقثم روفاكلا نم ىقسي نأ كلذ

 ءامب ريعشلا قيوسو «ضماحلا حافتلا قيوس لثم يقسيو « ةلدنصملاو ةرفوكملا ديربتلا ةديدشلا

 ءامو .يقرلا تضر ةراصعو «ضماحلا نامرلا ةراصع يقسيو «بالج يف جلثلا

 . ضماحلا بئارلا ىقسيو بلعثلا بنع ءامو ريعشلا

 نوينوقلا يف : لصف
 ندجبلاب :ةيععت هلا .«نظلا هوجو ضعب نم نظأو ءهفرعأ تسل (0601ه65) ءاود اذه

 يف (10 ةانه8) عذل هبرش نمل ضرعي هنإ :نولوقي (06«ةنهنهعو) ءاودلا اذه صخت يتلا تامالعلاو

 نتنتو هسفن دربتو «(04م5) ةفشلا يف ًاصوصخو .هلك هجولا يف ةرفصو يشغو «قاوفو «نطبلا

 عطقنيو «ضبنلا رغصيو «سأرلا يف (6:27:1)) لقث دعب لقعلا هنم طلتخيو ردخيو ,«هندب لتبيو

 (364ءل1ءمعو) ةيودأ ةدع شيبلا (1:ةداصعما) جالع : هجالع «توميو رمحيو 0 ًاقرع قرعيو

 .ةراح ةيمس

 نويبرفلا يف : لصف

 امبرو قاوفو .نطبلا يف يف (10 ةاتصو) عّذل ثدحيو «بيهلو ء«ديدش برك هنم ضرعي

 . طارفإب هنم (8600ه516ه) نطبلا قلطتسا



 ظ22ذ مومسلا يف لمحم مالك : سداسلا نفلا /عبارلا باتكلا

 جالعلا يف : لصف

 مقيلو «لبنسلا نورق جالعب جلاعي مث «ةؤوقب دبزلاو نمسلا يقسي مث دربي مث ءأيقي نأ بجي

 . بثارلا ءامو زملا حافتلا ءامو ءّزملا نامرلا ءام ىلع

 تاعوتيلا نابلأ ىف : لصف

 رشعلا نبلو مربشلا نبل ًاصوصخو .ةدرفملا (84لنءمع5) ةيودألا يف ةدودعملا ةدبسلا ارق
 «نويبرفلا نم ضرعي ام فرسملا لاهسإلاو (10 ةانهو) عذللا نم اهنم ضرعيو «ةيعاللا نبلو

 لاهسإ نم اهنم ثداحلا ضراعلا جلاعيو دبزلاو نمسلاو غودلاب اهترف يسكت نأ بحق
 ,نيمهرد نزو هنم لتقي مربشلا نعل ْنَأ ليقو «هباب يف ملع امب هلوب وأ (81000) مد (1213:52062)

 .دبكلا تّتفيو نيموي يف مهارد ةثالث نزو هنم لتقي رشعلا نبلو . جلثلا ءامب مامحتسالا : هجالعو

 . كلذ لثم ًاضيأ هجالعو

 هتيداع رسكت نأ بجيو ءانثركذ امم لاوخألا بيرف وهو «نيمهرد نزو هنم ةلتاقلا ةيرشلا

 .قاّمسلاو سابيرلا برو لجرفسلا ٌبرو حافتلا قيوسو غودلاب

 نوالاماخو نويرزاملا يف : لصف
 هنم ىّمسملا دوسألاو ءطرفم لاهسإو (همن0) ءيق هنم ضرعي .نامهرد هنم ةلتاقلا ةبرشلا

 ةغدغدو هلك ندبلا يف عجوو ءاشحلا يف ديدش 0 ةانق) عذل هنم ضرعيو ءرثكأ لاتق نوالاماخ
 . (7هذن©) توصلا بهذيو زازك ىلإ يدؤي مث «يدبزو يمغلب (/هددنأ) ءيق مث «قاوفو

 اذإو ءهّرش كلذ رسكيل ًاضيأ بالجلاو ءرتاوتلا ىلع نمسو بيلح نبل يقس نم دب ال
 اذإو :موتخملا نيطلا 00:ه5©5) ءاود وأ .سوطيدورتملاو قايرتلا يقس نم دب الف بطخلا مظع
 . جازملا ءوس لوزيل ًامايأ ابدنهلاو نيبجنكسلا هدعب يقس نكس

 ىلفِدلا يف : لصف

 نطب خافتناو ًاديدش ًابرك ثروي اهليلقو «باودلاو سانلا لتقي اهريثك ىلفدلا نإ
 اذإو «ءيدر هيف ىلفدلا تبنت يذلا ءاملاو عطقم عاذل سباي راح وهو ءًاميظع ابيهلو (ةطةمدصع#)

 .تاوالحلاب جزمي وأ رطقي نأ بجيف دب هنم نكي مل

 جالعلا يف : لصف

 تشكنجنفلاو تشكتجنفلا زربو ,«بيجع هّنإف زبرهشلا رمتلاو «ةبلحلا خيبط رجوي نأ بجي
 دّيج بنعلا ٌبرو اهلك تاوالحلاو بآلجلاو ركسلاو لسعلاب نيتلاو «هقايرت اهخيبطو «هسفن
 .نقحلاب اهعابتا نمو ًارارم اهتملع يتلا تاجوزللاو تاموسدلا نم ذب الف كلذ عمو



 مومسلا يف لمجم مالك : سداسلا نفلا /عبارلا باتكلا لاا

 رذالبلا يف : لصف

 لطع امّبرو «ةذاح ضارمأو باهتلاو فوجلاو (0طدد») قلحلا يف عيطقت هنم ضرعي

 امبرو «نالاقثم هنم لتاقلاو «ءادوسلا هقارحإب ساوسولا ثدحأ اهنم ملس اذإو ء«ءاضعألا ضعب

 هنم مضقي ناك نم تيأر دقو ءزوجلاب هولكأ اذإ اصوصخو «ةيصاخلاب 00

 .هنم ىذأتي ال ًامضق زوجلاب

 يرجي امو قارمألاو تاموسدلاو بيلحلا نبللاو نمسلاو دبزلاو جريشلاو زوللا نهد ىقسي

 جسفنبلا نهدو .جلتلاب دّربملا رقبلا بنار يقسي مث «ضضملاو .عذللا نكسيل ىرجملا اذه

 ,ماسرسلا جالعب جلاعيو , حلثلا ءام يف سلجيو .ةدّربملا هكاوفلا هايمو دّربملا ريعشلا ءامو دّربملا

 .هرهزداب زوجلاو ءربونصلا ٌبح اهب جلاعي يتلا ءايشألا نمو

 عفنأ نم تاناهدلاو رذالبلا (1عودعم) جام لثم هجالع . ..هتذحب لتقي ان أمم اا

 . هترضمل ءايشألا

 جزيويملا يف : لصف
 510 ءاهجالعو حيرارذلا ضارعأك هجالعو هضارعأ

 يربلا باذسلا يف : لصف

 أيقي نأ بجي هجالع . ديدش باهتلاو «ةقرحو ؛«نيعلا ظوحج هنم برشي نمل ضرعي

 .هوحنو ىلفدلا جالعب جلاعي مث «تيزلاو راحلا ءاملاب

 ايسفاثلا يف : لصف

 نم ضرعبو «داح وهو جوابا نللتك ةمفط درب دقو .يلبجلا باذسلا غمص وه اذه

 (اخيفنو (80:5هدنعمتان5) ةرقرق ثدحيو «ناسللا مريو «نيليبسلا نم ليسي ام لك سابتحا هبرش

 نم ندبلا ىرش امبرو ء«هجو ةرمحو «نيع ظوحجو «ةدعملاو ©طهدوه») قلحلا يف ةقرحو

 . سفن رغصو (59560080) يشغ ىلإ يضقي ام ًاريثكو «هتّدح

 جالعلا يف : لصف
 نهدب رغرغتيو «ريعشلا ءامو دبزلاو نمسلاو نبللا كلذ دعب يقسيو «أّيقيف ردابي نأ وه

 رهزدابلاك مهدنع فورعم وه اًممو .نيحفألا عقاوب ةيتكملاب نكست «بيلحلا نبللاو درولا

 لخلا عم رتسدابدنجلا ًاضيأ لاقيو .رتعصلا خيبطو ثورحملا لصأو مطبلا كلعو «هرزب هل

 نع هعفد ليبس ىلع وأ «ةيصاخلا ليبس ىلع نوكي نأ ىسع اذهو «لسعلا عم وأ « «نخسملا

 . ىلوأ ديربتلاف بجاولا رهاظ ىلع امأو «ليلحتلاب ندبلا



 4١" مومسلا يف لمجم مالك : سداسلا نفلا /عبارلا باتكلا

 كْئَهلَبَجلا يف : لصف
 .امهجالعو ءدوسألا قبرخلاو ءسدنكلا ضارعأ هجالعو هضارعأ

 ينيصلا دندلا يف : لصف
 هتوق رسكتو . نكمأ نإ أيقي نأ بجي : جالعلا . دج ميظع (هزة:5062) لاهسإ هنم ضرعي

 امّبرو «لاهسإلا عنمب لغتشيو .غودلا يقسي وأ ءيقس دعب ايقس دبزلاو بيلحلا نبللا يقسب

 . قايرتلا هلاهسإ هنمو 000

 رامحلا ءاثق ةراصعو اثينطرعلاو ضيبألا قبرخلاو سُدنكلا يف :لصف
 دوسألا نوقيراغلاو ءيدرزينوشلا نم برضو

 هنإف ًاضيأ ضيبألا قبرخلاو اثينطرعلا كلذكو ءاهب قنخ امّيرو «ةميظع ةيثغت ينعي سدنكلا
 ناسنإلاب ىدأتي عيمجلاو «لاهسإلا كّرح امبرو «قنخي لب عفدني ال ام عمج امبرو ؛ءييقيو يثغي
 ضيبألا قبرخلا اصوصخو «جنشتلاو درابلا قرعلاو ة ةوقلا طوقسو (5ز:م060م©) يشغلا ىلإ

 قبرخلا براش (©162 ضبن نإ ؟سونيلاج لاق .ًادج ريثأتلا اهباشتم امهو دوسألا نوقيراغلاو
 ةيزيرغلا 8120 ةرارحلا قانتخال .ًادج ءىطب ءادج فيعض توافتم .ضيرع هلوأ ىف ضيبألا
 ذخأ اذإو «ةعيبطلا اهفدب لقتست الو : يك 012 ءاودلا ةّوق اهقحل يتلا ةريثكلا ةداملا تحت

 دقف ًادج يوتسيو مظتني ذخأ اذإف ء:ةطوغضم ةنطابلا ةّوقلا ْنأل ل
 فعض حجئشتلاو .قاوفلا ىلإو لب حالصلا ىلإ ههجو نكي مل نإف ٠' ءهلاح نسحي ليلعلا ذخأ
 .يمطي راحلا نألَو ءأطبأو ماظن الب توافت قنتخ ٌونتخا اذإف 10 رتاوتو فلتخاو (©ن15© ضينلا

 .بالكلا لتقي امم قبرخلاو ةبوطرلل ةّيجوم هيف ترهظ امبرو

 محش لثمب ةيوقلا ةنقحلاب هررض ددم لازنتسا وأ كمت انج هنالق ىلإ ردات نأ بحي

 يقب يقب ءادتبالا يف ناك نإ (؟هدصنا) ء ءيقلا لق نإو ءرطفلا باب يف ليق امب هقنخ ةجلاعم مث ؛ «لظنحلا

 حنشتلا ضرع اذإو .دواعي نوع وو يا يومي هاو

 نزبألا مزلأو «ةنيللا تاّيطوريقلاب هلاصوأ تهحرمو ريثكلا نمسلاو نيللا يقس ((00125015162)

 . سبايلا (20ه*نلون0ه) جّنشتلا جالعب جاوعر .لدتعملا

 . «لتقو جنش نامهرد هنم يقس اذإو «قنخو ديدش ريثك (01255062) لاهسإ هنم ثدحي

 خفنو ( ريثك (1830124012) ءاشجو «هيلع صضعو «ناسل ةقرحو (625013:]1361) ناقفخ كلذ مدقتيو

 .توميو شعتريو هبراش جْنشتي مث

 نوّمكلا نم ذخؤي وأ «بارشلاب نيتنسفألا ىقسي نأبو «تملع ام لثمب اضيأ هتوق رسكت



 ىلع عضويو «بارشب نيمهرد بيرق هنم يقسي «ءاوس ءازجأ لبنسلاو رتسدابدنجلاو نوسينألاو

 نمسلابو لسعلاب بطرلا نبجلا معطي مث «تملع امم ةشّشفم تاداّمكو ةنُْحسم قرخ خفنلا

 جنشت هنم ثدح نإو «جازملا ريثكلا بارشلاو ولحلا بارشلاو ةمسدلا قارمألاو يرطلا

 برشو دراب ءام ىف سلج هلاهسإ طرفأ اذإو « ضيبألا قبرخلا باب ىف ليق ام لعف (00م7ن15:هه)

 |  ةسياخلا ةيردالاو بوبرلا

 قناَدمْرجلا يف : لصف
 . نويبرفلا (1:ءدنصعه() جالع : هج الع ءلتقيو روز كسا نينه د برت نه رعي

 يدادلا يف : لصف

 «ةملع: اه وكنا كف ةاموسدلاو نابلألاو لهسيو ها : هج الع لا اذإ

 (1:ءواصعمأ) جالعلا هجالع نأو «لتاق م مس نيذه نم هرصع يف سقتشسسملا نأ رب

 . كرتشملا

 اضوفطنو ء«موي يف كلذ لتقو 2000000 يبا هن

 . داوسلا ىلإ برضي يذلا ربغألاو هنم نتنملاو دوسألا

 جالعلا يف : لصف

 تاضومحلا يقسي مث ؛ءالطلاو لسعلاب ناتسبسلاو جنتوفلاو ثبشلا ءانشم اقيذأ بس

 ءرقبلا بكارو ء«هدحو يرمخلا لخلاو «ةضماحلا هكاوفلا بوبرو «جرتألا ضاّمح : لثم

 . ةياغ نتألا نبلو « حافتلا ةراصعو

 يَربلا لصنعلا يف : لصف

 همدقتيو «دبكلا لوادجو ءاعمألا حّرقت ايشنأ :ةدتح ههراكالا نمو هل وانت نق فارع لف

 . عيطقتو (68م:) صغم

 جالعلا يف : لصف

 ةرفصبو «ةاّمحملا ديدحلا عطقب خوبطملا نينا نقض لإ ندا نأ بجيف كلذ ضرع اذإ

 .هوحنو اثايلقملابو روزبلا فوفسبو «لخلا يف ةقولسم ضيبلا

 رمنلا قئاخو بئذلا قئاخ يف : لصف
 سبيو «ةئرلا ةبصقو ءيرملاو (ت:دل2) ةاهللاو كلجحلا نق ةضوقع جهنم لواقت نعل فرعي

 جالتخاو .هناسل لاقعنا ىلإ رمألا ىذدأتيو ؛« يناخد ءيدر (173ممهانت5) راخب همف نم دعاصتي مرو عم

 حايرو .نطبلا يف رقارق كلذ عم نوكيو «قانتخاو نول ةدومكو جئشتو ؛ ةشعر ىلإ مث «هيغدص



 ؟ مومسلا يف لمجم مالك : سداسلا نفلا /عبارلا باتكلا

 (3101561) ةبوطر عم ضهني نأ دارأ املك .نيع ةملظو ردس رمنلا قئاخ براشل ضرعيو «ةريثك

 معطلا ٌرم وهو «ىرخأ عضاومو ةلقره ضرأ يف هتبنم رمنلا قناخو «هردص لقئثيو «نينيعلا يف

 ظ . ةحئارلا هيرك

 جالعلا يف : لصف

 باذسلاو نويسارفلاو يلبجلا رتعصلا لثم ىقسي مث «هنقح مث «يردوت ءامب هتئيقت ىلإ ردابت

 ردق ناسلبلا نهد ىقسي وأ ؛بارشلا يف سوطيف امكو «بارشلاب ينمرألا حيشلاو نيتنسفألاو

 ثبخو «بهذلا وأ ةضفلا وأ ديدحلا هيف ئفط ام بارشلا ريخو «بارشلا يف فصنو مهرد

 . ةمسدلا قارمألا مث يدجلاو لازغلاو ليإلا ةحفنأ ًاصوصخ «حفانألاو ءدّيج هسفن ديدحلا

 تخردذازألا ىف :لصف
 نم بيرقو كرتشملا (16360681) جالعلا : هجالع «لتق امير هبشخو مئاهبلا لتمي هقرو

 . ىلفدلا (163670684) جالع

 يف (مةن») عجو تقولا يف هارتعا «نيلوألا لئاوألا ضعب هلاق ام ىلع زرألا رشق يقس نم
 هندب عيمج بهتلاو هئاعمأو هتدعمو هئيرم ىف (ةنه) عجولا دتما مث «هنأسل مروو «ناسللاو مفلا

 .مومسلا يف هودعو

 جالعلا يف : لصف

 . لجرفسلا هيف اخوبطم هاقسي يذلا هتيز نوكي نأ بجيو «حيرارذلا جالعب جلاعي

 ةرحنألا رزب يف : لصف

 : هجالعو «يوق (0هانهط) لاعس هنم ضرعي دقف ًاضيأو «لضعلا نم ضرعي ام هنم ضرعي
 ءريعشلا ءامب جسفنبلا بارش :لثم تانّيلملاب جلاعي هلاعس نأ الإ لصنعلا (72ة:2620 جالع

 . لاعسلا (06ءلنءنمعو) ةيودأ نم كلذ ريغو

 دوسألاو رفصألا ءىدرلا دبرتلا ىف : لصف
 «جالعلا كلذ :هجالعو ءدوسألا نوقيراغلاو ءدوسألا قبرخلا ضارعأك هنم ضرعي

 .ريثكلا زوللا نهد عرجب هصخيو

 نويبدروس يف : لصف
 الو ؛ةداحلا نم هنظأو «كرتشملا الإ هجالع الو (04«لنءنهءو) ءاودلا اذه عبط فرعا تيدبل

 .ددمتلاو لقعلا طالتخا هنم ضرعي (84601:8265) ءاود وه اولاقو ؛ةداحلا ريغ نم نوكي نأ دعبي

 كحض كحضي (0*م08:0 كلذلو .كحضلاب ةهيبش ةلاح دادتمالا نم ةفشلل ضرعي ىتح

 .اينوراس



 0 ©جرولعلا يف :لصف
 هدعي برشيو هبراش أيقتي نأ بجي مهضعب لاقو «كرتشملا (12ءةانص80) جالعلا هجالع

 كلدتلاو «راحلا نزبألا لامعتساو «تانخسملاب ندبلا نيهدتو «نبللا برش هعفنيو «لسعلا ءام

 ظ . ثيبخلا جْئشتلل ةعفادلا (886ةنهند6») ةيودألاو ظ

 نويبوط يش : لصف

 ريغ نم نوكي نأ دعبي الو «ةداحلا نم هنظأو «هجالع الو هعبط فرعأ تسل ًاضيأ اذه

 . نضنلا طوقسو ساوسولاو نونجلاو ناسللاو (آنمو) ةفشلا ىف اينومغلف ثدحي هنإ ليفو «ةداحلا

 ةخنزلا بوبللا يف 7 : لصف

 : لثم «هكاوفلا بوبرب ًاصوصخو «ةرجنألاو لصنعلا ىف ليق امم بيرق اهجالعو اهلاوحأ 2

 روجلا لثم بوبللا هذهو قول ء« يشعغو نافعا اهنم ضروغيو  حافتلاو سابيرلاو مرصحلا بر

 .زوللاو ليجرانلاو نشمشملا ىونو

 قيرلا ىلع فرصلا بارشلا يف : لصف
 ًاصوصخو ةيجنلو ايزل يي امرعجب .ًاباهتلاو ًاعاجوأو ًاقنخ كلذ ثدخي ام ًاريثك

 .ًاولخو ًاظيلغ تارشلا ناك اذإ

 ءاودلا معن ءيقلاو «بجو نإ لاهسألاو دصفلاب (87ةعدقغ أ م0) غارفتسالا هجالع

 «ضمحملا بئارلا ءامو ءدرابلا عاقفلاو ءدرابلا ءاملاب جازملا ديربت مث «رسيت نإ (04601همع©5)

 .اهوحنو روفاكلا صارقأو «هكاوفلا ءامو

 ظ ءيدرلا لسعلا يف : لصف

 ةايززب ناار .هنعي ىقرعت و دوت نو نيااتعر داحن لايع | هوب هايد | الز ردد بلح كا
 (5رهه60م6) يشغلا هّمش نم ىلإ عرسيو «كلذ وحنو ةرجنألاو لصنعلا نم ضرعي امب ةهيبش

 ال ير ا ا حوار ءدرابلا قرعلاو

 العلا يف : لصف

 ام أيقتيو لكأي لازي الو «يلامونأ ىّمسملا بارشلاو حيلملا كمسلاو باذسلا لكأ : هجالع

 . هنكمأ

 التخويف نم صخر . نطبلا يف (80:60:العتدان5) ةرقرق هل ضرع قبدلا 5000-7

 .راودو
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 جالعلا يف : لصف

 عم نيتنسفألا يقس هعفنيو «ةنّيل هنقحب نقحيو هب أّيقيو لسعلاو ءاملا ىقسي نأ بجي

 رتسدابدنجلا عم لبنسلا اضيأو «ريجرجلا خيبط هب ٌصتخي اممو «نيبجنكسلاو ريثكلا ريمخلا

 . لخو راح ءامب دّمكيو «لفلفلاو

 ةدرابلا ةيّمسلا ةتابنلا 06هدنهد©) ةيودألا ةلمج ىف : لصف

 ء.اهدربو (8:«ععءدتلاءع5) فا رطألا (م2365156512) ردخح ن ويفألا برش نمل ضرعي نويفألا

 .قلخ (0130ه0655) قيضو ؛«نيعلا ةملظو .قاوفو «راودو «نويفألا ةحئار اهنم حوفت ةكحتو

 (756 تابسو ءيشجت ةبوعصو ءهجوو (آ155) ةفش ةرفصو «فارطأ ةدومكو ةرفصو «سفنو
 زازك ىلإ دوعي مث « (8ممماطهللمدهانتك ه؟ طع ه6)نيعلا روؤغو «ءناسللا لاقتعاو ءءعمود3 7ع1)

 «يرجي الف (81000) مدلا هظيلغت هلتق بابسأ نمو .تومو «دراب سفنو «دراب قرعو «قناخ

 «نيموي يف لتقت نيمهرد نزو هنم ةلتاقلا ةبرشلا «نسفتعلا تالآل هجينشتو «خولا هديربتو

 نادبألا يفو .همواقي ًاغلبم بارشلا غلبي نأ الإ مهللا هل لمعأ وهف «بارشلاب يقس اذإ ًاصوصخو

 .نوناقلا يف هانلق ام ىلع اهيف اذوفن عرسأو اهل ةداضم دشأ هنأآل ةراحلا (8003)

 جالعلا يف : لصف .

 مث «قروبلاو حلملاو ءاملاو نهدلاب ةئيقتلا نم ةكرتشملا ةغرفتسملا نيناوقلا هيف لمعتسي

 «نيتنسفألاب نيبجنكسلا هتيودأ نمو . .ةيوق ةنقحب نقحي مث ؛ «لسعلاو ءاملا ىقسيو نيبجنكسلاب

 اا ا راي

 :حلملاو باذسلاو رتعصلاو :ميبحتكسي وأ بارشب لفلقلاو : ةضاخ رثسدابذتجلا كلذكو: ءًاضيأ
 اضاخ ًاقايرث هبراش ىقسي دقو ةنف َدْيَج زوجلاو موثلاو لسعلا عم وأ لخلا عم درولا نهد كلذكو

 «لسعب نجعي «ءاوس ءازجأ لفلفلاو رتسدابدنجلاو لهبألاو تيتلحلا نم ذخؤي :هتخسنو .هل

 ةسمخ نزو ىف تيتلحلا نم لاقثم ىقس هنم صلخ ام ًاريثكو ؛ةزوجلا ىلإ ةقبنلا نم ةبرشلاو
 ناك اذإ ًاصوصخو ؛هل بيجع رادقملا ريثكلا قيتعلا بارشلاو «ًايناحير ًابارش ءامهرد نيرشعو
 سوطيدورئملاو انيرجشلاو قايرتلاك الو ينيصرادلا عم ناكو «ءاملل لامتحالا ريثك ًايناحير ًاقيقر
 عفدل دّيج (1621065) جالع هّنإف ءهوحنو سدنكلاب سيطعتلاب هغامد عزعزي نأ بجيو «بارشلاب

 يي ل ماني نأ كرتي الو هرعش فتني نأ بجيو ةةنايسأ

 راح نزبإ يف سلجي نأ بجيو «كسلا لثمو رتسدابدنجلا لثم ممشيو ؛نسوسلا نهدو ءطسقلا
 .موحشلاو ةصاخ خاخملاو ةمسدلا قارمألا ىّسحتيو «ةكحلا هب ٌدتشت الو «جّئشتي الئل
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 لاقثم هنم لتقي دقو «تابسو ركسو ةواشغو «نينيعلا ةرمحو (176:080) راود هنم ضرعي

 فصن وه ام اّمأو «نادراب سفنو «قرع هنم ضرعي لتقي نأ لبقو .يدنهلا اصوصخو .مويلا يف

 . سانلا نم فاعضلا الإ لتقي الو «ركسيو تبسيف مهرد



 جالعلا يف ' لص

 ريثكلا بارشلا هعم ىقسيو .هقايرت نمسلاو نهدلاو ءاملاو نورطنلاب ةئيقتلا هجالع مظعأ

 فارطألا عضو هنم عفنيو رتسدابدنجلاو «ينيصرادلاو راغلا ٌبحو ءاحرق رقاعلاو «لفلفلاب

 رضحي نأو ءطسقلاو نابلا نهدب هنيهدتو «قرخلاب ندبلا نيخستو «ءراحلا ءاملا يف (8:1هرصن165)

 جدع مج لمعتسو ءولحلا بارشلاو ةمسدلا ةيذغألاب كلذ دعب يذتغيو «ضاتريو هنكمأ ام

 . نويفآلا (1ءةواصعمه)

 هيفام ٌرشَو ءممصو زازكو .كاكحو ءءرموغ راشلاك ةلاؤتحاو لئام ضارعأ هضارعأ

 . كلذ نم ًائيش لعفي دق ًاضيأ همرجو .«كلذ نم بيرق هبحو .هروشف

 يف نيتنسفألا ىقسي نأ بجيو «نويفألاو لثام زوج (1:هها2680) جالع نم بيرق : هجالع

 «نيرذدخملا عيمجلو ؛مهل عفان ّلخلاو لدرخو باذسو رتسدابدنجو لفلف ًاضيأو «بارشلا

 ىلع لعجي نأ بجي امو «ةأفطملا لتفلا ناخدو تفزلا مّمشيو «ةيودألا هذه لاثمأب ًاضيأ سطعيو

 سيطعتلاو (8آ31: رعشلا ِفْنَنِب نوهّبني لب «نوماني نوكرتي الو ءدرو نهدو رمخ لخ مهسوؤر
 . ماهبإلا لصأ زمغو

 نوينفورد يف : : لصف

 الوأ ةثف ضرعيو ءركسيو .جنبلا ةعيبط ىفو تاردخملا ةلمج نم (384601ءكم65) ءاود وه

 ول يدؤيو .هلهسأو (81000) مدلا أيق اميرو ء«سرواليإك هلاحو 2« ص عمو ىقاوفو ديدش نايثغ

 ل ثدبلا (86518[42365) ردخع دعب عباسلا ىلإ عبارلا نيب نم تيميو تبسيو (5/20602©) يشغلا

 رتشملا (11ءدنمعه4) جالعلا : هجالعو

 جنبلا يف : لصف
 تان ةيعتو ءهمف نم دبزلا جرخيو .هناسل مريو .هؤاضعأ يخرتست نأ هبراشل ضرعي

 ندب كاكحو ممصو ح سفن (75131107/2655) قيضو «نيع ةواشغو (1/6:180) راود هب ثدحيو

 ءاوقهن امّبرو «ةفلتخم أاتاوصأ اوكح امبرو .عرص امّبرو «لقع طالتخاو ءركسو ةّثلو (8041)

 .اوقعن امبرو ءاوعجش امبرو ءاولهص امبرو

 جالعلا يف :لصف
 ماعلا مخل نبلو ماعلا ياو وعلا ناو السعو ًءام لجاعلا يف يقسي نأ بجي

 اضيأو «نيتلا خيبطو ءاضيأ ربونصلا زولو «تيزلاب اخوبطم ربونصلا ٌبحو 6 07
 رزبو فرحلاو لدرخلاو لجفلا رزب يقسيو يوشملا لصبلا ًاضيأو ءريثكلا ولحلا بارشلا

 سوطيدورئثملاك ءالو اهروزبو «لجفلاو موثلاو لصبلا نم يقسيو «عطقم فيرح لكو «ةرجنألا
 . ةئيقتلا هجالعو «نويفألا قايرتو ءهوحنو انيرجشلاو قايرتلاو
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 ناركوشلا يف : لصف
 ءائيش رصبي داكي ال ىتح ةواشغو «قئاخ ديدش هدو «فارطأ دربو قنخ هنم ضرعي

 . لتقيو قنخيو جلشي مث (( 8 عملا ءو) فارطألا دربيو لّيختلا لطبيو

 بارشلا ىقسي مث «نقحلاب أدبي ءتملع ام ىلع لاهسإلاو ةئيقتلاو نقحلا الوأ لمعتست

 يتضرر: قيكتسنأور رقما نبل يقسم .عفنلا ميظع هنإف ةعاس دعب ةعاس ءيش دعب ًائيش فرصلا

 برو هبحو راغلا قروو تيتلحلاو عنعنلاو باذسلاو رتسدابدنجلا يقسي كلذكو ؛بارشلاب لفلفلا
 ةعيملاو انامدرقلاو نادجنألاو ةرجنألا رزب مهعفني اممو ؛مهل عفان نويفألا قايرتو ءًاضيأ بنعلا

 نطبلا دمضت نأ بجيو «نبل عم ناسلبلا نهدو توتلا روشق خيبط كلذكو «بارشلاب كلذ لك
 . رمخ عم ةطنح قيفدب ةدعملاو هنم (8طلهمدع»)

 بلعثلا ابنع ىف : لصف

 هثمنو ريثك (81000) مد ءيقو قاوفو ناسل فافجو نول ةدومك هنم ضرعت يدرلا ردخملا

 ظ جالعلا يف : لصف

 ءزعملا نبلو لسعلا ءام عم نتألا نبل اوقسيو «كلذ لعفي ؛ماعلا نوناقلا ىلع مهجالع

 زوللا لكأو ةحوبطم جاجدلا رودصو «هنم ةعفان اهلك فادصألاو «نوسينأ عم بيلحلا اًنقيأ

 ظ ملا

 ةبطرلا ةربزكلا يف : لصف
 امو «ةعفد اهتراصع تبرش وأ ءلطر فصن نم ًابيرق لكأو «ةبطرلا ةربزكلا نم رثكتسا اذإ

 ظلغو لقع طالتخاو ردسو (710180) راود كلذ نم ثدح ؛«قاوأ عبرأ ىلإ كلذ نه.ترقي

 كلذ ريغو ؛« يركس (52 ةصعمأ) مالك شاحفإ نم ركسلاك لاحو (116 نه218 ؟181) تابسو توص

 . ةريزكلا ةحئار هنم مشيو

 هيفو «ثبشلا خيبطب ًاصوصخو «تيزلاب وأ ,نسوسلا نهدب ًاصوصخو اؤيقي نأ بجي
 ؛ريثك حلمب نيمسلا جاجدلا قرمو «لفلفلاو «حلملاب تشرمينلا ضيبلا ةرفص اومعطيو «قروب

 هترلكأي اه نوكيو. البلف ًاليلق ةلوفسي فوضلا ىوقلا تارتكلاو +زوألا قرف كلذكو:4لفلفو
 ءاملا مهعفنيو «بارشلا يف لفلفلا وأ «ينيصلا رادلا وأ نيتنسفألا مهعفنيو «حلمو ريثك لفلفب

 . مهل ةياغ جتخبيبملاو «حلاملا

 انوطق رزب يف :لصف
 قيضو ّمغلاو ندبلا عيمج دربو ضبنلاو ةوقلا طوقس ريثكلا انوطق رزب برش نم ضرعي دف
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 هجالع : جالعلا (ةزلصععممع) يشغلا مث ءفعض عم ردخلاو قلقلاو ددمتلاو سفنلا (01212015655)

 . ةربزكلا جالعك

 ةئيدرلا ةأمكلاو رطفلا ىف : لصف
 هسنج يف يدرلاو «هنم راثكتسالاب اًمإو .هسنجب لاّتق وه ام هنم ْنِإف هسنجب اّمِإ رطفلا ةّرضم

 «ءيدر عضوم يف هتابن نوكي لب هيف تبني ام ةمالسب فورعم عضوم يف هتابن نوكي ال يذلا وه

 « ءيدر هلك يسوواطلاو رضخألاو هنم دوسألاو «تاّئيفيكلا ةّيوق راجشأ دنعو ماوهلا ةرجح لنعو

 «قاوفو .«ةدعملاو (850همع») نطبلا ةخفنو «سفن (08/0655::213) قيضو «ةحبذ هنم ضرعيو

 . لتقيو .دراب قرعو « يشعو ءرارعشفأو « ضبنلا رم ردصو «نوللا راعصو « صغمو

 جالعلا يف : لصف
 يف مركلا دامر 0 هيرربلا نر دن يم برع «يردوت ءامب نوؤيقي

 دعب بجيو («هقايرت اضي نأ يرملاو هنم يرّبلا رجش قرو ًاصوصخو ؛هقايرت يرثمكلاو نيبجنكسلا

 عفنلا ميظع جاجدلا قرذو لسعلاو قروبلا نمو «ءيش دعب ًائيش يطبنلا يرملا نم ىقسي .نأ ةئيقتلا

 نيبجنكسلا عم جنتوفلا ريصعو يدنهلا حلملاو ءأضيأ قروبلاو نيبجنكسلا يف يقس اذإ هنم .

 لصأو «دنوارزلاو يوقلا قيتعلا بارشلاو ؛ينوّمكلاو يلفالفلا نم ةراحلا نيجاعملاو «قروبلاو

 امهخيبطو يلبجلا رتعصلاو نيتنسفألا ًاضيأو «فرحلاو لدرخلاو «بارشلا ّيدردو ريشواجلا
 ْ ءامئاذ هتف سما رثغلا تع يدك نأ تحفز «نيتلا خيبطو

 ةينيمرألا ماهسلا يف : لصف
 لاق «ةينيمرألا ماهسلا هتقرح نم (11620621) جالع (1هعنسع») ريبدت بابلا اذهب قيلي اممو

 نبا خولسم حلميو اولاق «كلذ (1:ءونصعس#) جالع وهف «ةنقلا ناكملا ىلع برشي نأ بجي هنأ

 لبز برش نأ ينغلب دقو «بارشب نالاقثم هنم برشيو .دّدقيو ءءاشحألا عوزنملا يربلا سرع

 . كلذل قايرت سانلا

 ةيناثلا ةلاقملا
 ةيناويحلا .ةبورشملا مومسلا يف

 «ناك فيك هندب ةلمجو «ناويحلا كلذ محل يه ام اهنم ةيناويحلا ةبورشملا مومسلا هذه
 مسق لكو هنم (840ذ5اةنت©) ةبوطر يه ام اهنمو ؛«ناويح نم صاخ (07ع35) وضع ىه ام اهنمو

 ضراعل نوكي ام اهنمو «ةيماجآلا عدافضلا محل لثم هرهوجل نوكي ام كلذ نمف «نيمسق ىلع
 .ةدعملا يف دماجلا نبللاو ءمومغملا ءاوشلاو «درابلا كمسلا لثم هل ضرعي

 دسفت وأ اهداسجأ ةلمج لتقت يتلا تاناويحلا يف : لصف
 «يرحبلا بنرألاو ءعدافضلاو «حيرارذلاو «ةغزولاكف ةةيمسست قمت لوألا عسقلا نأ

 . مومغملا ءاوشلاو «درابلا كمسلاف :يناثلا مسقلا اًمأو .نوذرحلاو
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 حيرارذلا يف : لصف

 يف ادتمم اعحو ةلمجلابو .ءاشحألا يف ًاعجوو ًاصغم ثدحت ةلاتق ةفيرح هداج جرارالا

 أحيرقت (81300عءم) ةناثملا حّرقتو «فيسارشلاو «نيتيلكلاو كرولا دنع ًاضيأو .ةناعلا ىلإ مهلا

 اذإف «لوبلا ىلإ مي ميقيو «ديدش باهتلاب اهيحاونو ةناعلاو ©6مف19) بيضقلا مرويو موو اهتعوف

 ضرعي دقو ءديدش عجوب محل عطقو أمد لوبي نأ اًمإو «عيطتسي ال نأ اًمإف لوبي نأ هبحاص دارأ
 «لقثو يشغو مايقلا دنع طوقسو لقع طالتخاو يثغو يجحس (101311063) لاهسإ 0

 هذه نوكت ام ٌرضأو «تفزلاو نارطقلا معط هيف يف هبحاص دجيو «(8132005) ةناثملاب هتياكن رثكأو

 . فيرخلا يف دعبو لبق يرعشلا عولط يلي اميف تاناويحلا
 جالعلا يف : لصف

 خيبطو نورطنلا نقحيو .هب أيقي اميف عقي نأ بجيو .يردوت ءامب نقحيو ْأّيقي نأ بجي

 ًايقس نبللا ىقسي مث «لعف ةناثملل ًاظفح دصفي نأ ىأر نإو «ةكرادتم ةئيقتلا نوكتو ءأضيأ نيتلا
 ريعشلا ءامب تقولا اذه يف نقحي مث ءريثكلا دبزلاو .«ةلجرلا ءامو انوطق رزب باعلو ءاكرادتم
 يقرا :ةبلخلا خيبط وأ ٌزرألا ءامو .ريعشلا ءامب وأ ناّثكلا رزب باعلو ضيبلا ضايبو يمطخلاو
 ٌبحو ؛«لسعلا ءامب هيقنيو هل دّيج رقبلا ضيخمو .زوللا نهدو «ةمسدلا قارمألاو سوردنخلا
 ةّردملا بوبحلاب خوبطملاو «لسعلا بارشو ءزوألا محشب جتخبيبملاو ءراغصلاو رابكلا ربونصلا
 .٠«ل قايرت لجرفسلا نهد يقس نإ ليقو .جسفنبلا بارشو نيتلا خيبطو ءاّنقلاو خيطبلا بح :لثم لثم
 5 ملاموُرذ بارشب (2068::1013) لاهسإلا مهعفنيو «سوماش نيط كلذكو .نسوسلا نهدو
 لحس دركي اهرب نعل حبلا «ةقارزلاب دولا نهد اهبراش ليلحإ يف رطقي نأ بجيو

 220 .رتافلا نزيإلا

 يرحبلا بنرألا يف :لصف
 .سباي لاعسو «نيع ةرمحو «هرسعو «سفن 080655::0/3) قيض هنم يقس نمل ضرعي

 ةدعملا يف عجوو ؛ .«يجسفنب (0::1) لوب وأ (81009) مدلا لوبو «لوبلا رسعو ءمد ثفنو
 امئرو ًايجسفتن نوكي ةزاربو ؛ةيلك عجوو .بركو ناقريو مدو ءارفصلا طرغم ىلو (81هقكلال)

 زئمشي ال راص اذإف «هنم زأمشأ كمسلا ىأر اذإو ءماعطلا فاعي ًانتنم ًاقرع قرعيو ءًايطاخم ناك
 ىفاعي نم رثكأو ءًاضيأ ةحولم عم هئاشج يفو هيف يف نتنملا كمسلا معط دجيو «يفوع دقف هنم

 نابضقو «يدثلا نم ءاسنلا نبلو ًاشيأ نألا يلو «ةفلاب ةقنم عاملا نبل برش هنم ع
 هلكأي نأ ردقي هنإف ةصاخ يرهنلا 0 ةقرمو ءاقولصم بطرلا يمطخلا وأ يزابخلا
 .هنم لكأيو هفاعي ال يرحبلا نوذرحلاو ءهمدو أ يوشملا يرطلا ذفنقلاو «تايئاملا رئاس نود
 لوبو ءًاضيأ ايرط ًاراح زوألا مدو ءأيرط يرهنلا جندوفلاف ةيوقلا (1/1علن كد عوز ةيودألا نم اًمأو
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 وب ا يساوى ا م الا

يراخلاو اغتسل ةرسألا يوخلا نم بح هلذخنا تنكس
 ارجأ ءاريلاو سوسلا برو ذوق

 هلكأي لب ( ةئم زئمشي الف كمسلا ىري نأ هئرب ةمالعو يداي دابا 1 4 رئااجن فرد رظلاو اود

 ءابرحلاو ةغرولا يف : لصف

 كلذ راصف «ءتخشسفتو .هيف تتامو «بارشلا يف تطقس امئرو «لتاق ةغزولا محل

 بيرق لاّتق ًاضيأ ءابرحلاو . . ديدشلا داؤفلا عجوو (7هددنا) ءيقلا هبرش نم ضرعي ٌمسلاك بارشلا

 َشْرَو «تخبط اذإ ةبادلا هذه نإ : موق لاق دقو «هركذنسو ؛ةعاس مس لاقي امك هضيبو' ءاذه نم

 لوق اذهو اليلق ًاليلق هلاح ىلإ عجري مث «ةذم هنم محتسي نم لك ٌرضخا ماّمحلا ءام يف اهخيبط

 . حي يرارذلا (1:ءدنصعسأ) جالع لثمو كرتشملا (1:ءدانصع#) جالعلا وه : جالعلا .هقحأ ال

 نودرحلا يف : لصف

 صرعي «لاّتق اههبشي امو هعابط نم هباشت هيف وأ ءاردنمالاس وه نيذارحلا نم اوفا

 . نبيع ةواشغو «ةفرحو ءعادصو ةكحو قاتلا مرو همحل برش نمل

 جالعلا يف : لصف

 نأ اجيو «رقبلا نمسب ىقسيو «ةيوسلاب ركسلاو 0 بونرخلاو 0 ذخؤي

 يف ةديدش (©ةن») عاجوأ اهبرش نم ضرعيو « ضعلا تاي ىف افعل ايفل رم هذه

 سويطا» وهو لئاقلا اذه ريغ لاقو ءلوب سابتحاو زازكو .«نطبلا يف ءاقستسإإلاك مروو «ةدعملا

 دادوساو ةنامزو ءاخ رتساو لمعلا باهذو «ناسللا مروت هيرش نم ضرعي هنأ «هريغو «يدمآلا

 . حصف ناسنإلا جلوع اذإ طقست ندبلا نم ءازجأ ةنوفعو «ندبلا نم عضاوم

 اهجالع يف :لصف
 قوراغلا لثم ةريثكلا تاقايرتلا ىقسو «نويفألا (1:ءةنصع .جالع دك دشملا انهحالع

 اممو ,حيرارذلا ذخأ نم جالع نأ ركذ دقف «يمدآلا سويطأ) امأو «هوحنو سوطيدورثملاو

 دايطسلا جرا ةعيملا عم امهالك وأ امهنم دحاو مطبلا كليغو «جنيتارلا ذخؤي نأ هصخي

 «ةرجنألا رزبو ءورسلا قروو ءراغصلا ربونصلا بح هيف ًاخوبطم سوطيفامكلا خيبط ءام مهعفنيو

 . جندوفب ةخوبطملا عدافضلاو «ةيرحبلا ة ةافحلسلا ّصم هنم عفني كلذكو «تيز عم برشيو

 رمحلا ةّيرحبلاو رضخلا ةيماجآلا عدافضلا يف : لصف

 يف ةفرحو «لهرتلا ليبس ىلع ندبلا مرويو «ةرفصلا ىلإ نوللا ةدومك اهبرش نمل ضرعي
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 ءاودتما وأ اوجنشت امبرو .مف نتنو «راودو « نيع ةملظو « سفن رسعو .مملاو (مطدصم») قلحلا

 « يشعغو ءلقع طالتخاو ؛«ءيفو يثعو ءايراطنسود (1013:502) لاهسإ مهل ضرعي اناا

 لب هنانسأ ملست دكي مل اهنم صلخت نمو .ةدارإ ريغب لوضملاو (8معمم) ينملا اوفذق اميرو

 نزيالاو مامحلا يف قدعتلاو ةضايرلا رثكيو نمكك دنا دقق نأ ناخلا 0

 نم عفني ام لكو .كللاو مكركلا (31ءلنءامعو) ءاود هعفنيو «ةراحلا ناهدآلاب خيرمتلاو .راحلا

 بصقو دعسلا كلذكو «بصقلا لوصأ مهارد ةثالث دزو عم ريثك بارش مهعفنيو «ءاقستسالا

 :ةباريشلا يف ةريرذلا

 رفصلا عدافضلا ىف :لصف

 عقيو نوللا دسفيو «(8103108) ءاشجلا ضمحيو .ماعطلل (مممءاناع) ةوهشلا اهنم عطقنت

 . ناقاسلاو (81540265) نطبلا مريو ءداؤف عجوو ءيقو ىثغ

 ١ جالعلا يف : لصف

 . ةيرحبلاو «ةّيماجالا لّوآلا عدامضلا (1:ءداصعم) جالع نم بيرق جالعلا

 درابلا كمسلا مسقلا اذه نم رخآلا مسقلا

 . رطفلا (1:عونصعص# جالع رئاسو ةئيقتلا هجالع : جالعلا . نيموي هفأ موي نيلإ ءيش رهظي مل

 دسافلا محللاو مومغملا ءاوشلا يف : لصف

 مع نإ هنإف ؛ سفنتي ىتح ًافوشكم كرتي لب ا ل

 . لتقي دقو «تبس امبرو «نيمويو

 . نيطلاو .حافتلاو لجرفسلا ةراصع عم يناحيرلا بارشلاو نسوسيملاو ةبيملا يقسيو أيقي

 ةيناويحلا نم ىناثلا سنجحلا نو : لصف

 .ليألا بنذ فرطو ء«ةلتاقلا تارارملا لثم وهو

 ىعفألا (81©) ةرارم يف 0

 املقو (890ععممء) يشغلا رتاوت لتقي «هب يذلا وحنلا ىلع تيقس اذإ يتلا مومسلا نم

 يي عفن



 قايرتلاب (17 هددت) ءيقلا دعب هيلإ ةردابملاو «لاح دعب لان نمسلاب ةئيقتلاف ءيش عفن نإ

 تازشلا جوا ّيشغلا رتاوت اذإو «هؤاودو كسملاو هل ءيس لجأ رهزدابلاو «١ سوطي دورثملاو

 ٠ :هكلسحلا (151عل1عن2ع5) ءاود نم وأ كسملا نم ءيش عم جيرارفلا محل ءامو

 رمنلا (8:1 ةرارم يف : : لصف

 هفنأ يف ربصلا (81545) حير دجيو «ءارمصو ءارمخ د اتك نأ هينورك مال مرعب

 . يجر تاعاس ثالث زواج نإف «لاّتق وهو «ناقري (86) نيعلا ىف هنم ضرعيو ؛هيف يف همعطو

 تدي 4
 راغلا ّبحو موتخملا نيطلا نم ذخؤي نأ وهو ءهب صاخلا قايرتلا يقسيو «يردت امك أيقي

 ءءزج فصن دحاو لك نم ّرملاو باذسلا رزب نمو :ءازجأ ةعبرأ لازغلا ةحفنأ نمو ءءزج ءزج

 نم نزبأ هل ذختا دق نوكي نأ بجيو ءاضيأ أيقي كلذ عمو «ةزوجلا لثم ةبرشلاو «لسعب نجعي

 . نيحايرلا ءام

 ءاملا بلك (8:10 ةرارم يف : لصف

 . عوبس أ دعب لتق ةسدع ردق ءاملا بلك (8:16) ةرارم ناسنإ لكأ نإ مهضعب لاق ظ

 «بنرألا ةحفنأ أ انضنأو ؛«ينيصرادلاو يمورلا انايطنجلا عم رقبلا نمس نم يقسي : : جالعلا

 . ريبدتلا فطلبو بيط نهدب دو

00000000 
 قتسفلاو قدنبلا يقسي مث «جريشلاو نمسلاب هدوجأو «يردت امك هبراش أّيقي : جالعلا

 . تارم عبرأ مويلا يف كلذ يقسيو «ةريبك ةقدنب ةّرم لك ءاعم ةنوجعم جرهزليفو

 يرطلا روثلا (81004) مد ةّيناويحلا نم ثلاثلا سنجلا

 ةرمحو «ءيرملاو 1(2هدهقأا) نيتزوللا عجوو « سفن رسع هنم يرطلا برش نمل ضرعي

 «بارطضاو بركو «كديدش نايثغو «ةثللاو (1ءعاط) نانسألا ىف دماج (81000) مد عطقو «ناسل

 ظ .زازكو قنخ ىلإ يدؤي مث «نانسألا يف لكأت رهظ امّبرو

 جالعلا يف : 0
 هد نطيل ام طن او ءرطخ هأيقت َنِإف .لاهسإلاو ةنقحلا ىلإ ءالؤه ردابي نأ بجي

 ءولمملا جفلا نيتلا : لثم (81004) مدلا دومج يف ةعفانلا (046لنهنهعو) ةيودألا ىقسي نأ بجيو ؛ ا

 لفلفلاو « لخلا يف نيتلا بطح دامرو «قروبلاو «تيتلحلاو «ناذجنألا لوصأو «بنركلا رزبو «ًانبل
 مدلا 04هنهنه©5) ةيودألا تعطق اذإف . لخلا يف حفانألاو «ّلخلا يف قيّلعلا قرو ةراصعو «ٌلخلا يف

 . نوطارق يلام عم ريعشلا قيقدب مهنوطب دّمضتو ءذئنيح اولهسأ مهنوطب يف دماجلا (81009)
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 باودلا ١7( ءووع]) قرع يف : لصف

 .نيطبإلا نمو «نتنم قرع ندبلا نم ليسيو «مّروتيو «هجولا هنم رضخي
 فصنو ؛دنوارز مهرد فصن نزو درو نهد عم ءالطلا يقسيو ءرتاف ءامب أّيقي : جالعلا

 . موتخملا نيطلا قايرت هنم عمنيو ,يناردنا حلم مهرد

 ءابرحلا ضيب يف : لصف

 .ءيش عفني مل كرادتي مل نإو ؛لاحلا يف لتق ءابرحلا ضيب نم برش نم نأ مهضعب معز

 .«يرقبلا نمسلاب هدسج خرمبو مات ايف اتنين ءءالطلا يف يزابلا قرز ىقسي : : هجالع

 .انايطنجلاو دنرلاو سبايلا نيتلا معطيو .حلملاب هسأر دمكيو

 2 دسافلا نبللا ىف :لصف

 زاود هثغدلوتيو را (ةموقل فوقع ىلا ةطرشستلا قرر زق ليعتسي ىدلا وه

 . ةلاّتق ةضيه هنم تضرع اميرو :ةدعملا مف يف صغمو يثغو (/ان80)

 جالعلا يف : لصف

 .نيدرانلا نهدب هتدعم دّمكيو «يلفالفلا عم فرصلا بارشلا برش مث «لسعلا ءامب ءيقلا

 ] دماحلا (81004) مدلا يف : لصف
 نإو سنجلا اذه نم امس ةلاحم ال ناك (850همدعه) نطبلا يف دمج اذإ (81000) مدلا ْنِإ

 (ط2ه68) نطبلا ةيضفأ نم هيف دمجي ثيح هنأل «ندبلا جراخ نم ال ةّيمسلا دافتسا امنإ «ناك
 دمج اذإ هنإف «ةئيدر ضا رعأ هنم ضرعت (813006) ةناثملاو ءاعمألاو ةدعملاو (028650) ردصلا نم

 ءاخرتساو رتاوت ىلإ ًالوأ ىدأو ءفعضو 61569 ضبنلا رغصو نوللا بهذ ءردصلا يف
 ضرعو «ندبلا (0010) درب (56هدصقعط) ةدعملا يف دمج اذإو . يشغلا نإ ىّدأو .«.ضيرملا

 امم ةبيرق ضارعأ يكرر تحال . فدارتم يشغو .ضبن رغصو «قانتخا

 .ءاعمألا يف كلذكو ءركذ

 كلذل ةماعلا (56ءلضنءنصع5و) كف ةيودألا يف 07 : لصف

 .«تاسولوبوأ ثالث حفانألاو اشاحلاو لقملا ًاضيأ رمحألاو ةصاخ ضيبألا ناوحقالا يه
 نيتلا بشخ دامر ءامو «تيتلحلاو «ءفيرحلا لخلاو «نيتلا نبلو «بنرألا مبا انضوبصتسو
 وأ  عمجأ فوجلا يف دماجلا نبللا بيذي هنأ اولاق ءزعاملا نبل بيجع وهو دروأ اممو ءرّركملا

 . بيجع (1160108265) ءاود وهو «لخلا يف يقسي ءاوس ءازجأ بنركلاو ناذجنألا ذخؤي

 ةناثملاو (5:هددعا»)» ةدعملا يف (81004) مدلا دومج (11ةأ5068) جالع يف : لصف

 نإ أيقي نأ بجي هبحاص نأ لوقنف «نابابلا لباقيلف ةّرم ثلاثلا باتكلا يف هانركذ دق انك اذه
 اذإ .مطرقلا نيحطو .موتخملا نيطلا قايرت كلذ نم عفنيو . نيسركلا ةراصعو .لسعلاب نكمأ

 ذخؤي : هتخسنو . هفصن نحن يذلا (846011565) ءاودلا اذهو ءادح اعفاث ناك زاخلا ءاملا يف بّوذ

 نانثإ نالزغلا ةحفنأ .ًامهرد نوثالثو ةّنس بنرألا ةحفنأ ,مهارد ةينامث موتخملا نيطلا نم



 ةعبرأ يّربلا باذسلا ررب «مهاأرد ةعبرأ جرح دم دنوارز «مهأرد ةعبرأ انايطنج ءًامهرد نوثالثو

 وأ راح ءام يف ةزوجلاك هنم ةبرشلاو لسعب نجعي .مهارد ةعبرأ تيتلح ءمهارد ةعبرأ رم «مهارد

 بنرألا ةحفنأ هنظأو «لاقثم رادقم بنرألا خم عم نيمهرد نزو نيتلا دامر ذخؤي : اضيأو

 . يدجلا ةحفنأ عم يناردنألا حلملاو ءبرشيو «رمخ لخ يف نافادب

 ىطعي نأ (812046 ةناثملا ىف هنم دقعني ام ٌصخيو «بلكلا ءرخ نم لاقثم وأ :ًاضيأ

 نيبجنكسلا برش ماديو «كلذ ىف ةبيجع ةيصاخ هل ْنِإف «تخرد نيرز قرو ةراصع ليلعلا

 رزبو سفركلا ةراصعو تيتلحلاو فساجنربلا قروو «ةّيوقلا تاّردملاو سوطيدورثملاو قايرتلاو
 اذهل دّيج (00«ةنهمعو) ءاود ّلخلا ْنِإف ءًاضيأ ّلخلا ىفو ءنيبجنكسلا ىف كلذ ّلك ءلحفلا

 نوقيراغ نم ةبرش وأ «تيتلح نم لاقثم فصن وأ راح ءامب انامدرقلا نم لاقثم كلذكو .«نأشلا

 بيطلا رافظأ نم نيمهرد وأ غناسلبلا تح نه ةيمهوو: وأ .حفانألا نم ءيش وأ . سويلاس سوأ

 «ةنوقحمو «ةبورشم اصعلل ةتتفملا (04601265) ةيودألا لمعتستو ءايناوافلا دوع نم نيمهرد وأ

 دامر ءام لمعتسي وأ ءءام يف لولحم قوحسم حلم نم ةاون نكزو هتناثم يف قفرزيو .ءالطو

 امك ءهجارختساو ءدماجلا (81009) مدلا نع ٌّقشلا نم دب نكي مل اذه عجني مل نإف ءمركلا

 . ةاصحلا جرختست

 ةدعملا ىف نبللا دومحج ىف : لصف

 دادعتسال وأ «ةدمجملا ةيفاوملا تابسألا نم ببسب (03361[5) ةدعملا يف ةربللا 398 دق

 ىّمحو يشغو «دراب (/6556) قرع هنم ضرعيو «نبللا يف تبرش ةحفنأل وأ «نبللا يف يوق
 :هعمجلا ىف نيللا دومجو «قنخلا ىلإ ةريصار اورأ وهف ةسقبا تيورمع ناك نإو فناتك

 نمو «كلذ نم ضرعي ام لثم ةئيدرلا لاوحألا هنم ضرعتو .مدلا دومج سنج نم (5:هدم2ط)

 قانتخاو «ضبنلا رغصو ندبلا (0014) درب (5:هدتقءط) ةدعملا يف هدومجل اضيأ ضرعي هنإف مومسلا

 . هبحاص (ه600هدمع8) نطب خمتنا امبرو يشغو ء« سفنلل قيضم

 حداملا يف لصف
 نأ بجي نكلو ءأبنجت هديزت اهنإف .تاحولملا هتدعم يف نبللا نّبجت -ت نم بنجي نأ بجي

 بيجع هنإف «مهارد ةسمخ نزو سبايلا جندوفلا نم هقساو ءامب يووم «هدحو لخلا هيقست

 حفانألا نم هقساو «هققريو «دومجلا نع بيلحلا نبللا عنمي كلذ يف هتوقلو «هتعاس نم هللحي
 ةروكذملا (084601هن565) ةيودألا ًاضيأ هقساو ءلاهسإ وأ ءىقب هجرختو هلّلحت اهنإف «لاقثم ىلإ ًائيش

 ءاودو «هتركذ امم موتخملا يللا نمالشتو ا اهويعكو .ةدعملا يف (81009) مدلا دومجل

 لامعتسا ررك اذإ ًاضيأ نيتلا بشخ دامر ءامو «ّلخلا ىف ةيوسلاب نايقسي وأ تيربكلاو ناذجنالا

 ١ . هيف دامرلا
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 ةثلاثلا ةلاقملا

 (0عمعمول) يلكلا شهنلا (مءونسصعد) ريبذت يف

 اهفانصأو تايحلا غدل تامالع يفو تارشحلا درط يفو

 ةحلاعملا نيناوف نم ّيلك (5126620612) مالك يف : لصف

 ىلإ هجييهتو «يزيرغلا راحلا ةيوقت شهنلا (1:عونصعه) جالع يف ربكألا نوناقلا نأ ملعا

 .جراخ ىلإ هعفدتو ءٌمسلا قرحتلا ةيوقتلاب ريبدتو «ةيربربلا ةبعلاو «قايرتلا هلعفي امك ةعفادملا

 كلذ اهل يتلا ةيلطألاو تابورشملاب هلعف لاطيإو ءمسلا عفد مث ءءاشحألا ةيوقت ةاعارمو

 ريبدتلا وهو ءرخآ ءيش ضارعألا هذه يف لخد امبرو ءركذن ام ىلع ةفورعم ةعيبطب وأ «ةيصاخب
 نم هيلع بعصأو ءرسعأ ةيلصألا (0:825) ءاضعألا يف مسلا ذوفن نإف «ندبلا تابوطرل للقملا

 لاهسإلاو دصفلا بابلا اذه ىف لخديو ءاهاطتماو اهدجو اذإ (84هزؤ6د6© تابوطرلا ىف هذوفن

 «بذجني امم سيلو .ندبلا يف رشتنا دق مسلا نأ ملعت ام نيح دصفلاب تاقوألا 0 ا

 ةكرحتم طالخألا رييصت وهو ءرخآ ءىش بابلا اذه ىف لخدي دقو ءًائلتمم ناك نمل ًاصوصخو

 تاقايرت امإ مومسلا ىلع تابورشملاو «ةسيئرلا (06ج0) ءاضعألا ةهج ريغ ىرخأ ةهج ىلإ
 تيتلحلاك جازملاب مسلل ةداضم (01«04هنمعو) ةيودأ امأو .مسلا كلذب ةصاخ وأ ةيلك تارهزدابو

 جراخ ىلإ طالخألا كيرحتب «جراخ ىلإ مسلل ةجومم اّمإو .ةصاخلاب برقعلا مسل داضملا

 انركذ ام ىلع دجت الف «مسلا هجو نع طالخألل ةيحنم (86011565) ةيودأ اًمإو .ةقرعملا ةيودألاك

 ةيودأ اّمإو .تاّردملا كلذكو ؛عوسللا يف ةئيقملاو ةلّهسملا (2864:هن265) ةيودألا ادم اكرم

 ةيودألا هذهك اهيلإ كّرحتي ام عفادتيف «ةسيئرلا نع دعبلا ىلإ داوملل ةكرحم (46411565)

 اهيف ةيلطأ ضوضعلا ىلع لمعتست ىتلا ةيودآلاو .ةّردملاو «ةئيقملاو «ةلهسملا (04601ه565)

 كرحتل مون عنمو «قرط ّدسو «تاطابرب اَمِإ كلذو «ندبلا يف ّمسلا ذوفن عنمت نأ اهدحأ ضارعأ
 ةيودأب اًمِإو «عوسلملا (0:825) وضعلا عطق بابلا اذه نمو «عفاديف «جراخ ىلإ يزيرغلا راحلا
 يذلا (34ءقنءهنمعو) ءاودلا نم عفنأ ال هنأل ءاهل ةراض ضباوقلا كلذلو «بذاوج بابسأو ءىوكت

 ءرشتني مل دعب ٌمسلا نأ اذإ ًاصوصخو «لخاد ىلإ ذوفنلا نع هعنميو «جراخ ىلإ ّمسلا بذجي
 نكمي ناك نإو ءذفنو قّمعت دق ناك نإ طرش ىلإ جيتحا امبرو «مجاحملا ليبقلا اذه نمو

 ,ىفك امبر ّصملا نإف «(512) دلجلا يف ماد ام صملا نعو .«كلذ نع ينغي ٍذئنيح قلعلا لاسرإف

 ,(7©ءاط) نانسألا لكآتم ريغ نوكيو «هاف لسغو لكأ دق لب «مئاص ريغ صاملا نوكي نأ بجيو

 «جسفنبلا نهد وأ درولا نهد همف يف كسماو ائيش هنم برشو «يناحير بارشب ضمضمتن دقو

 امأو .هقصبي نأ يجيف صاملا اذه هصمي ام لكو عفدو رخآ (0150062) ةفا همف يف ناك اذإو

 لوقيو «ءالط ةبذانكل.و ةرمحملاو ًابرش ةقرعملا (04641ه565) ةيودألا لثمف 0441ه م«و) ةيودألا

 ببسب وأ «ةنخسملا ةوقلاب ةبذاج نوكت نأ امأ ءمسلل ةبذاجلا (4«04:هند69) ةيودألا نأ «سونيلاج»

 عطق دعب ىعفألا محلو «حاسمتلا ةضعل حاسمتلا محش لعفي ام لثم «هلكاشتام بذجتل ةلكاشملا
 ءًاضيأ امومس مومسلا نم ةعفانلا 0141ك9©5) ةيودألا ضعب نوكت ىتح ءهّمس بذج يف هيفرط

 ؟ "م 7ج بطلا يف نوناقلا



 مومسلا يف لمجم مالك :سداسلا نفلا /عبارلا باتكلا 8

 هيف رظني نأ بجي امم لوقلا اذهو «ّمسلا جازمو ندبلا جازم نيب اميف اهنأكو فعضأ اهنكل

 نم ريثكو ءاذه فرعي ال نأ هّرضي سيلف بيبطلا امأو .نقتم ريغ هنأ فرعيل ءامكحلا نم ىعيبطلا

 ءاودلا طئارش نم اذهف «هيف ام ليسي نأ بجيف «طفنتو حرقت ةبذاجلا (00دما) تالوطنلا
 ىدحإ ملا ةعيطل هاي (84ءلنءنمعو) ءاودلا نوكي نأ هطتا 0 نم و يلطملا (71 ل12 عو)

 «تيزلاب وأ رانلاب يكلا لعفك قارحالا امأو . حوربيلا لصأ لعفك دامجألا امأ .تالاحإلا

 يف ةيفيكل امأو «ةداضم ةيبصاخلا امأو .رصم لهأ لمع وهو «ىلغملا تفزلا ةصاخ «تفزلاو

 . علني ملو «انركد اذ انيق :لهقر نأ هءادتنألا ىف تاعي اه: لمع ذو« ةةاقم ورا وب زدلا
 مظعأ فوخلا ناك نإو «مظعلا ىلإ هلك همحل ذخأو «ةعسللا يلاوح ام عطق ًاميظع رمألا ناكو

 ًاصوصخو «مومسلا 0460:هن65) ةيودأ عيمج يف هيلإ جاتحي اممو يوك مث « ءوضعلا عطق كلذ نم

 يف عقي راطقلقلا لثم .عوسللا عبتت ةيفخ ضارعأل ةكرادتمو «عجولل ةئكسم نوكت نأ اهتيلطأ يف

 نأ بحب ىلا أياصولا نمو .ةشهنلا نع هناليس يف نعمأ اذإ (81000) مدلا سبحيل ,عوسللا ةيلطأ

 . مسلا ةلئاغ نم ليلعلا ءرب تقو ىلإ حرجلا لامدنا عنمت نأ ضوضعلاو «مومسلا يف ظفحت

 عوسللا ىلع تابورشملا يف :لصف
 خيبطو «بارش وأ «ءام يف يقوقدنجلا رزب ىقسي نأ ةديجلا 046كنهنه65) ةيودألا نمو

 فورعملا قايرتلا هنظأو ةيعاللا نبل امأو .بيجع رتسديبدنجلاو «ةئالغلا جنذوفلا عاونأ

 ءراودجلاو «يعافألا ًاصوصخ .ماوهلا عيمج عسل نم عفنلا ديدشف «يوارفلاو يجنشوبلاب

 هبشي يذلا نتومكلا اضيأو «فرحلاو «درواذابلا رزبو «نويرذآلاو «شوم شيبو ءاحوبلاو

 («سونيلاج» لاق . هسفن لفلفلاو «لفلفلا عم رعرعلا قرو روشقو «موئلاو «مشاكلاو زينوشلا

 ٌمسلا داضي جرتألا رزبو «قايرتلا فيكف ءماوهلا غدل نم عفان ىعفألا هيف عقت يذلا بارشلا

 نهدو تشكنجنفلا ةرمتو ؛«مومسلا عيمج نم عفان نادعمنالا لصأو «نالاقثم ةبرشلاو «عمجأ

 رهزو دنوارز عم ريشواجلاو انايطنجلاو قدنبلاو نيتلا عم زوجلاو تشكنجنفلاو هّبحو ناسلبلا

 ًاقرحم زعاملا رعبو ينيصلا ينيصرادلاو ل يد رح بلدلا ةرمثو هقروو ىلفدلا

 هاوخنانلاو «نبل عم يرهنلا (0ةم067 ناطرسلا اضيأو مشاكلاو سويردامكلاو ءاقسو اذاميش

 انامدرقلاو موسيقلاو نسارلاو ءاداّمضو ًابرش هخيبطو جندوفلاو .بارش عم قتسفلاو جنيبكسلاو

 .ةربزكلاب ىيشح اذإ هتدعم ىلإ سرع نبا نوطب كلذكو «مهارد ةثالث ىثنخلا لصأو نوقيراغلاو

 جاجدلا غامدو يمطخلا رزبو «يناتسبلا يزابخلا خيبطو «ةجاحلا دنع هنم ذخأو ففجو

 قرلاو «بارشب برش اذإ يحلا دارجلا ةقرمو ءيحلا سرع نبا قرمو «ةحفنأ عم ًاصوصخ

 رردملا نورت يكف اكاطتسلاو «ةبيجع ةنقلاو ةافحّلسلا مدو «ةيرهنلا تاناطرسلا خيبطو حلمملا

 « لسعلاب ادايش حوريبلا لصأ ةدرابلا (34ءل1ءنمعو) ةيودألا نم كلذ يف عفني اممو عفان يربلا

 . ليوط دنوارز «نوقيراغ بكر اممو .ناشوايشربلاو «نأشلا اذه يف بيجع يربلا ءابدنهلاو
 .«فصنو مهرد لفلف «مهرد مهرد ّرمو نويفأ ذخؤي :هتخسنو «ةفصلا هذهب بيجع قايرت ًاضيأو
 زيبوس «مهرد دحاو لك نم يدنه نومكو لمرح .مهارد ةثالث جرحدملاو ليوطلا دنوارزلا لصأ

 لاقثم ةبرشلا ريجرجلا ءامو لسعب نجعي «نيمهرد باذس ,مهارد ةثالث انايطنج «مهارد ةسمخ
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 ذخؤي نأ وهو : هتخسنو ةفصلا هذهب موتخملا نيطلا (04601هكصعو) ءاود : :ًاضيأو .ديج خوبطمب

 ثالث يف ةقدنب ةبرشلاو «تيزب برشي نيسولوثوأو 0 «نالاقثم راغلا بح

 لفلف ذخؤي :هتخسنو «ةفصلا هذهب تابورشملاو عوسلل ماع قايرت :ًاضيأو . لسعلا ءام نم قاوأ
 ريصعب نجعي «مهرد دحاو لك نم ءازحلا لصأو دنوارز اعيد .«مهارد ةرشع نزو

 ءامب ىقسيو ؛هّيدني فج املكو ةرم موي لك كّرحي ءاموي نيعبرأ سمشلا يف عضويو «بونرخلا
 . حلمملا قرلاو ةافحلسلا مدو ةيرهنلا تاناطرسلا خيبطو ءالحك ًاضيأ عفني هنأ نوعّدي موقو راح
 ءانايطنج ءنايمخرد دحاو لك نم نومك «لمرحلا رزب ءزينوش ذخؤي :(ةشهن لكل عفان ءاود)

 نجعي «يمخرد فصن دحاو لك نم ءّرم «ضيبأ لفلف ءيمخرد دحاو لك نم «جرحدم دنوارز

 نم «باذس «لفلف «نيمهرد انايطنج ذخؤي :اضيأو) . بارشلا يف ةيمور ةالقاب ةبرشلاو لسعب
 ءاناهح دكر اقنا و عا رقلا ىف: ىنبت ياللا وا رلى سعب ع «نيمهرد دحاو لك

 دحاو لك نم «ثاّركلا رزب 506 «تايمخرد ثالث دحاو لك نم ؛«ناسلبلا بح

 دحاو لك نم نارفعزو رم «نيمخرد دحاو لك نم ءدوسألا ناذجنالا لصأ .دنوارز «يمخرد

 :ًاضيأو .ةالقابلا لثم ةبرشلاو ةوغرلا عوزنم لسعب نجعي «تايمخرد عبرأ ةريحبلا نيط «يمخرد
 خو «لفلف راد .دوسأو ضيبأ لفلف ؛«يربلا تفللا رزب «سباي افوز «ناسلبلا ثح ذخؤي

 حاقف «لبنس «ةعبرأ دحاو لك نم ؛جنبلا رزب «ينامرك نوّمك «نوراسأ ؛نويلاسارطف نوسينأ
 . ةيمور ةالقاب ةبرشلاو «لسعب نجعي ءةتس دحاو لك نم ءرخذألا

 0 عوسللا ىلع ةيلطألا يف : لصف
 وأ نمسلاب ًاقولسم وأ ءوه امك موثلا وأ قرزأ وأ ضيبأ طفن ذخؤي اهيلع يلطي امم

 باذجلا معن يرهنلا جنذوفلاو ءءام هسمي مل يذلا «ثاّركلا ريصع وأ «تيزلاب رتسديبدنجلا

 «ةعاس لك لدبتو «ةعسللا امهب دمضيو «ءايحأ ناقشي كيدلاو جاجدلاو لوبلاب تيربكلاو «مسلل
 1 ا ب وو ا ماو تس لا ءاداّمض لمعتستو
 وأ لخلا وأ حلملا هب دّمضي اممو ريغ ال هشركو هتلصوح يف كلذ نوكي نأ هبشيو «يصحلاو
 مركلاو نيتلا بطح دامر ًاصوصخو «لخلاو دامرلاو ىثنخلا قروو مامنلا وأ روثلا (8:16©) ةرارم

 زعاملا رعبو حلملاو موثلاب داّمضلا نأ اولاق .«نيخوبطم حلملاو «تفزلاو ءادتبالا يف ًاصوصخو

 . ةلصالل ىتح عفان تيزلاو لسعلاو ةرونلاب داّمضلاو ءمصلا ةلصألا عذلالا غدل لك نم عفان
 تفزلا خبطي وأ نارطقلا وأ «نوباصلا ءامب هيلع ىلطيو «ةرونو ّلخو لدرخ ذخؤي :ًاضيأو

 نموهصو .يعافألا ةعسل ىتح «ةعسللا ىلع هّبص يف دّيج يلغملا تيزلاو .يلطيو .حلملاب
 .حلملاب لومعملا مهرملاو قيوسلا عم لصبلاو ءديج يك وهو رصم لهأ (1:ةداست681) تاجلاعم

 خيبطو «لدرخلا عمو «ًادرفم ًاراح رحبلا ءام ةديجلا (©0دن) تالوطنلا نمو «نورطنلا مهرمو
 . سرع نباو يحلا درجلا

 ماوهلا هبرقت ال 60ه نادبألا ىلع اهب يلط اذإ ةيلطأ يف : لصف
 «تيزلا يف تلح اذإ ةعيملاو تيزلاو ّلخلا عم بنرألا (8,هنه) غامد نأشلا اذهل ركذ امم
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 كلذكو ءرعرعلا بح وأ ءورسلا حاقف وأ «قوقدملا يرطلا ربونصلا قرو هيف عوقنملا تيزلاو

 جذاسلا حامفو ةوسألا ناذجنالا لصأ دخؤي نأ لثم اهنم تابكرمو «تيزلاب كلذ لك فرحلا

 رعرعلا بح ذخؤي :ًاضيأو ءاروخب حلصي ًاضيأ اذهو ىلطيو «تيزلاب عيمجلا طلخي «ءازجأ

 ةيلكلا ىلع ماوهلا درط يف : لصف

 امم هب لطني امب ىوكلاو ةرجحلا ىلطتو ءهب شرفيو «هركذنس امب تيبلا شري نأ بجي
 هنإف ءنامرلا بشخ ناخد لثمف تاروخبلا امأو .ماوهلا اهبرقت الثل اهريغو تاروخبلا يف هركذن

 نورقلاو ةنقلا كلذكو «كلذ يف ةبيجع نامرلا نابضقو نسوسلا لوصأ كلذكو ؛ماوهلا درطي

 جنتوفلاو «ةّبحو راغلا قروو تيتلحلاو جنيبكسلاو لقملاو (81210 رعشلاو رفاوحلاو فالظألاو

 كلذكو ءهب شارتفالاو تشكنجنفلاب ريخبتلاو «ةدعجلاو «نارطقلاب شارتفالاو «حيشلاو
 نويفأ نم ةنخد تذختا نإو .ةنقلا عم ًاصوصخو ءربونصلا بشخ دامر كلذكو «فرحلا
 ةعيم ذخؤي اضيأو .ماوهلاو تايحلا تدرط ءزعملا فالظأو تيربكلاو ليألا نرقو ةنقو زينوشو

 ءءزج فصن دحاو لك نم اهفالظأو زعاملا (8131) رعش ءءزج ءزج رفقو زينوشو لبألا نرقو

 دحاو لك نم ةعيمو دوسألا ناذجنألا لصأو انامدرق ذخؤي :ىرخأ .شارفلا هب رخبيو ضرقي

 وأ ورسلا قرو :ًاضيأو .نيتيقوأ دحاو لك نم «لمرحلا رزب ءزينوش «ماعنلا ضيب روشق «ةيقوأ

 01219 رعش «يمخرد حوربيلا لصأ روشق «يمخرد دحاو لك نم جنبلا رزبو زينوشو ربونصلا
 رمج ىلع هب رخبيو طلخيو «تايمخرد عبرأ رفق «نييمخرد جندوف «تايمخرد ثالث زعاملا

 : هتخسنو . ةفصلا هذهب (846ةنهنه65) ءاود ماوهلا رثكأ رفن شرف اذإ اممو .نامأ هروخب يفو مركلا

 حيشلاو «دقرملا لوح شرف اذإ ماوهلا نم بيجع زرح «ءتشكنجنفلاو قبحلاو ربنسيسلا وه

 بشخ دامر نم لدنم سلجملا لوح لعج اذإ كلذكو ءاذه يف بيجع راغلاو تيتلحلاو ءاضيأ

 نم ديعبلا عضوملا يف جرسلاو حيباصملا عضوت نأ اهداعبإ يف هب رهظتسي اممو ءربونصلا
 سواطلاو قلقللا لثم كاسمإ ماوهلاو تارشحلا عفد يف هب رهظتسي اممو .هيلإ ليمتف ء«دقرملا

 اذإف ءاهنم عزفت ماوهلا نإف ء؛هارجم يرجي امو «سرع تانبو ذفانقلاو ليايألاو تانياضيبلاو
 اهنم ذختا اذإ كلذكو «ةيح هبرقت مل روماتلا (ةانه) دلج نم ةرفس ذختا نم اولاق ءاهتلتق ترهظ

 . هلوقب قئوي ال نم هاكح اسابل

 عابسلا فالتإ يف موق اهركذ ءايشأ يف : لصف
 «بئذلا لتقي بئذلا قئاخو ءرملا لتقي رمنلا قلاخو «سبائذلاو بالكلا لتقي قبرخلا اولاق



 رثكأو «مهئاهبلا لتقي تخردازالا قروو ىلفدلاو «بلاعنلا لتقي ّرملا زوللاو ؛«ىوآ نباو بلكلاو

 .فورعم اذه

 تاّتحلا درط يف : لصف
 اجرك فاعلا :نيسوسلا لكفا وعملا ونكالتل اون نزبألا برق ناش اننا رم انج

 عضوملا شرو «ىعفألا-هشهنت مل .هخيبط وأ هتراصعو ةّيحلا فولب هندب خطل نمو «تيربكلاو
 .هنع تحنت اهكلاسم ىلع عضو اذإو ءاهلتقي لدرخلاو «هنع اهبّرهي اًمم رداشونلا هيف لح امب

 .رداشونلا همف يف ذخأ نإ ًاصوصخو ءاهيف يف مئاصلا لفت تاّيحلا لتقي اًممو

 اهلتفو براقعلا درط يف : لصف

 اهّسم اذإ هتراصعو خودشملا لجفلاو ءاهيلع جازملا راحلا مئاصلا لفت اهلتقي براقعلا

 براقعلا جرخي روحي يف : لصف

 هب طلختو برثلا باذي ءاوس .ءازجأ منغلا برث محش ء«منغلا رعب «خينرز «ةعيم ذخؤي

 نأ رسجي مل برقعلا ةرجح ىلع عطقملا لجفلا عضو اذإو .«براقعلا ةرجح دنع رخبيو «ةيودألا

 . خينرزلا كلذكو ءاهب رخُب اذإ اهسفن برقعلا اهل تاريخبتلا نمو ءهنم جرخي

 خيبطو بونرخلا خيبط كلذكو «تبراهتو ثيغاربلا تتوامت لظنحلا عيقنب شر اذإ
 مث .هدنع ثيغاربلا تعمتجا تيبلا يف ةرفح يف سيتلا (81009) مد لعج اذإو اولاق «قيلعلا
 قروو تيربكلا 081805) حير نم نبرهيو .ذفنقلا محشب ةّيلطم ةبشخ ىلع عمتجن كلذكو «لتقتل

 ءاهركسأ شارفلا ىف لعج اذإ ثوغربلا ةشيشح يأ ةناوكيكب ةفورعم ةشيشح انههو .ىلفدلا
 . شعت ملف اهردخاو

 قبلاو ضوعبلا درط يف : لصف
 كلذكو .اهنيب عمجي نأ دوجألاو ةقوشلاب وأ سيدقلقلاب وأ ربونصلا بشخ ةراشنب نخدي

 لمرحلاو رقبلا ءاثخاو ءارونوق ةاّمسملا ةنتتملا ةكوشلاو لقملاو تيربكلابو سبايلا سآلاب نيخدتلا

 لصأ خيبطب تيبلا شر ذإو .هزوجو ورسلا قروبو ىوكملاو .«شارفلا ىلع ًاعوضومو نقي اذ

 . باذسلا (18/505) حير هدرطي اولاق

 اهلتقو ةرأفلا درط يف :لصف
 «بنركلا لصأ كلذكو «جنبلا رزبو قبرخلا ًاضيأو ؛قبرخلاو جنسادرملا اهلتقي ةرأفلا



 مومسلا يف لمجم مالك :سداسلا نفلا /عبارلا باتكلا ل

 يف كرتو خلس اذإ ركذلا ةرأفلا اهدرطيو «هنارفعزو ديدحلا ثبخو كشلاو رأفلا لصب كلذكو

 ةدودشم تيبلا ىف اهنم ةدحاولا طبر نأ ليقو .ىوقأ خلسلاو هبنذ عطق وأ «ىصخ وأ «تيبلا

 .رظن هيفو تايقابلا برهي دبؤم فوص طيخ نم لجرلا

 لمنلا درط يف :لصف
 روشلا 8:8 ةرارم نمو سيطانغملا نم كلذكو ءهنم تبره نارطق اهرجح ىلع لعج اذإ

 . هسفن لمنلا ناخد نم نيرهيو «تيتلحلا نمو تفزلا نمو

 بايذلا درط يف 5 : لصف

 ردنكلا خيبطو هناخد اهلتقيو «بابذلل عضوو نبللا يف هنم ءيش لعج اذإ خينرزلا اهلتقي

 .دوسألا قبرخلا خيبطو

 ريبانزلا درط يف : لصف
 ةراصعب وأ يمطخلاب ْحّطَلَت نم نبرقي الو موثلاو تيربكلا (/ةمدان8) راخب نم نبرهي

 . تيزلاو يزابخلا

 سفانخلا درط يف : لصف

 .هقرو ناخد اصوصخو «بلدلا ناخد ليق ام ىلع اهدرطي ظ

 ةضرألا درط ىف :لصف
 ةضرألا لتقي هشيرو دهدهلا ءاضعأب نيخدتلاو ريتقتلاو ءدهده اهيف اراد ةضرألا فلأت ال

 0 .لاقياميف

 . جرتألا روشق كلذكو «جندوفلا كلذكو «سّوستلا نع بايثلا عنمي نيتتسفألا

 تاّتحلا فانصأ ىف : لصف
 : ماسقأ ةثالث اهومّسق اهعئابطو تاّيحا رمأب ءاملعلا ْنِإ .

 (1:هداصءه) جالع الو «تاعاس ثالث قوف ىلإ لاحلا نم: لهمي ال ةذحلا ديدش مسق

 غلابلا ّيكلا وأ لاحلا يف (0:85) وضعلا عطق الإ اهيف عفني الو «لالصألاو مصلا يهو ءاهعوسلل

 10 ءالتمالا ىلع ةئيقتلا اهجالع يف عفني دقو ؛يراجملا قيضيو ءمسلا قرحي هنإف ءرانلاب ذفانلا

 ةّيحلا تناك نإو «ىرخألا (2ةدنصعم# تاجلاعملا بقعي كلذ دعب مث ءحلام كمس نم ةلل)

 . كرتشملا (7:هداتص650 جالعلا رئاس مث «ديدشلا طبرلا ىفك ًاريسي فعضأ

 نينتلا اًمأو اولاق . ةعبس ىلإ ةثالث نع رخأتي ال طّسوتم مسقو «لتقي امْلق فيعض مسقو

 وه ثيح نم ال طقف ةحرق وه ثيح نم هعسل جلاعي امنإف ةّنجلا رابكلا تاّيحلا نم هوحنو يّربلا

 . هب دتعي مس
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 سوقيلساب ةينانويلابو «ةكلملاب ةاّمسملا ةيحلا لثم اهنمف : سانجأ ىلوألا ةقبطلاو اولاق

 نول هبشي اهنولو ,فاطخلاب ةاّمسملا ةيحلا لثم اهنمو .اهتوص عامتساب وأ اهطحلب لتقت يهو
 ةّدشل ةسبايلا سلقسا ةاّمسملا ةّيحلا لثمو .نيتعاس لبق لتقتو عارذ نم بيرق اهلوطو «فاطخلا

 ةرفصلا ىلإ وأ يدامر اهنولو «عرذأ ةسمخ ىلإ عرذأ ةثالث نيب اهردق يف يهو ءاهدلج سبي

 . تاعاس ثاللث ىلإ نيتعاس نيب , ام لتقتو .ءوضلا ةديدش اهنويعو

 «ضعب ىلع اهضعب اهنانسأ رصعب هقرزتو اهقازب ٌجمت نأ ىلع ردتقت اهنأف ةقاّزبلا اهنمو
 «ةرفصلا ىلإ يدامر اهنولو «نيعارذ ىلإ اهلوطو ءاهقاصب ةحئار وأ 0

 ءاهتجلاعم يف ريثك ءاجرل ال بتكلا يف ركذت امنإ ةقبطلا هذهو . عجوت نأ لبق اهعوسلم لتقتو
 نانا نانا ءركذ دق ام الإ (7معد6مد0 جالع اهيف عفني ال اهنأ ملعيو ؛ملعتل نكلو

 . هانلق

 ل 0000 ا

 اهضعبل نوكت دقو «يعافألا قلخ ىلع نوكت دقو ؛دمرو ةّيلسعو رمحو رقشو ضيب ةفلت>م
 . ليبقلا اذه نم لاح'ا يف ةلاّتقلا نيباعثلاو «رينانصلاك (766:5) نانسأ

 يعافألا اهنمو «ةيلصألا يعافألا اهنم : ةقلعشخم [ فيأ اهوحنو يعافألا نم ةيناثلا ةقبطلاو

 لب عرنلا يف ال ًاضيأ فالتخا تاّيحلل ضرعي دنو «هركذن ام رئاسو :ةةطسملا اهتم «ةيطولبلا

 امس رثكأو اباينأ ّلقأ ةروكذلاف «ةثونألاو ةروكذلاب تفلتخا اذإو .دحاو عون يف قافتالا بسحب

 نم أدرأ ىتفلا نإف «ّنسلا لبق نم ًاضيأو ءاهباينأ ةرثكب أدرأ ثانإلا نأ اولاق ًاموق ْنأ ىلع ءادحأو
 .دحاو امهعون ناك اذإ ثئجلا راصقلا رئاغصلا نم أدرأ رابكلا نإف ثثجلا لبق نمو ء؛ّنسملا

 ةنكمألاو فويرلا ىوأت ىتلا نم أدرأ لابجلاو شطاعملا ىوأت ىتلا ْنإف ناكملا لبق نم اأو
 . امس أدرأ اهنم عايجلا نِإف «ءالخلاو (50 810 ءالتمالا يف اهلاح لبق نم اًمأو «هايملا ةريثكلا

 . امس أدرأ ىبضعلا ةجرحملا ّنإف ةيناسفنلا اهتالاعفنا لبق نم يتلا اَمأو

 دحاو سنج نم ظالغلا لاوطلاو اولاق ءأدرأ فيصلا ىف اهمس نإف نامزلا لبق نم اّمأو
 دربلا نم ضرعي يذلا «طلغ يف وهو ءدراب يعافألاو تايحلا مس نأ سانلا ضعب نظ دقو ءأدرأ
 نخسي يذلا وه يزيرغلا راحلاو ءممسلا ةداضمب يزيرغلا راحلا تومل وهف اهعوسلمل (©0010)

 مل «ةقيقح ران (816:0) بلقلا لعتشاو يزيرغ راح نكي مل اذإ امآو..ةلاعشما و :ةراشتتاب ندبلا
 مد عمجيو «دراب ةصاخ ةلصألا ّمس ْنأ موق ْنَظ دقو «(5:مهسنان65) فارطألا هل نخست نأ بجي
 | يريرخلا ناخلا للحي اهي ره زب اذه ربع نملو ءًادج ردخي كلذلو «هدّمجيو «بلقلا (81004)

 دادزت راحلاو اكن ءاتشلا يف نوكي جازملا درابلا ناويحلا نأ نم هب جتحي يذلاو «هتيميو

 يا :ةحيحص ريغ هتجح ليوأتلا اذه ناك نم ًانئاك هتدحو .هترارح

 روبنزلا نأ لوقلا اذه داسف ىلع ليلدلاو «نادبألا رابكلا تاناويحلا يف نكلو «راغصلا تارشحلا
 ا دعبي الو :كّرحتي الف ءاتشلا يف توامتي امم وهو ءًادج جازملا راح

 رخأ لاوحأ نم اهل ضرعي املو «يعيبطلا جازملا يف ذ ةداضملل ءاتش كرحتت ال ءاهجازم (8130
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 سوقيلساب عسل يف :لصف
 ةكلم ىّمست امنإ اهنأ موق لاق .هريغ وأ وه هّنأ ملعأ تسلو انامرجو ٌمصلا نم لّوألا وهو

 ىلإ اهنولو ناوارمح اهانيعو ءادج داح اهسأرو «ةثالث ىلإ ناربش اهلوط «سأرلا ةلّلكم اهّنأل

 اهنكسم ىذاح اذإ ؛«ءيش اهرجح لوح تبني الو «هيلع باسنت ام لك قرحتو «ةرفصو داوس

 ملف (ةهه عودا طعوأ2) ل كلذ نم برقأ ناك نإف سوه لإ ناويخ اهب سحي الو .ءطقس رئاط

 نم نأ لاقي امك سيلو "تام ديعب نم اهريضت هيلع. عقو نمو «ةولغ ىلإ اهريفصب لتقتو «كّرحتي

 لك تامو «لاحلا يف تامو ءاديدِص لاسو خفتاو هنذب باذ هتشهن نمو . تام هرصب اهيلع عقو

 يف نكمي دق نكلو ؛هراوج ررض نم صلختي امّلقو «تاناويحلا نم تيملا كلذ نم برقي ام
 كلذلو ءاصعلا طسوتي وه كله اصعب اهسم نم نأ رثكألا يفو ءاصعب سمت نأ تاقوألا ضعب

 «سرافلاو سرفلا تامف سرفلا ةلفجح تعسلو ؛هتبادو سرافلا تامف هحمرب سراف اهّسم دق

 . ةيبولو كرتلا دالبب رثكت ةيحلا هذهو

 اهعسل ةمالع يف : لصف
 فرع عضوم يف ناك اذإ ًاصوصخو ءرهاظ ٍداب ببس عوقو ريغ نم ةتغب ًاتوم ىرت نأ يه

 . الصأ هل (1ءواتمعط) جالع الف ةّيحلا كلتب

 انامرج عسل يف : لصف

 لتقت امنإ سيلو «ىوشت ال اهّنأ نم ةكلملا تافص نم ةبيرق تافص ىف انامرج ركذ دق

 نم هنم برقي ام ءكلهأو ىّرهت هتعسل ناويح يأو «ريفصلا عامسإبو ظحللابو لب «طقف عسللاب

 اولاق ,فصنو عارذ ىلإ عارذ نم اهنأ اومعزف ةكلملا دق فالخب اهّدق اوفصو مهنكل «تاناويحلا

 ىلإ رتسديبدنجلاو «نيمهرد ىلإ شاشخلا رزبف ءيش هعفن نإو «ءيش اهعوسلم عفني ال نأو

 . كلذب موق دهش دقف نيمهرد

 مصلا نم يهو فاطخلاب ةاّمسملا ةّيحلا عسل تامالع يف : لصف
 (1طع ءم222 تابسو ؛ءاضعأ دريو ردك .ءنول رّيغتو (81:«عمانوط) قاوف اهعوسلمل ضرعي

 جالع اهجالعو ءعجو مظعو هب صتخي «ناقفخ ةَّدش عم (8:010)نافجأ ضامغناو «ىةهنا)

 .هانركذ دقو ا ( 1 ءواص عه

 .هقاوف رثكيو ردخيو «هنول رّيغتيف ا

 .:ةانركد دقو مصلا (1:ءونصعمأ) جالع اهجالعو تسسنو ,هنافجأ ضمغتتو «هؤاضعأ دربتو

 ىرخألا روما | لسن انوردم انركيف «ةكرح الو ب و

 ضبنو «زازكو ة ةبقر ءاوتلاو ضيمغتو « عباتتم (؟لههنصو) بؤاثت دعب « سويقسا باب يف ةروكذملا
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 هقلح هعبصإ لخدي هارت ؛ءيقم عجوب رمألا لئاوأ يف ٌسحأ امبرو ءعجوب سحي الو «مظتنم ريغ

 اهنأ يردأ تسلف ٌمسلا قصبتو ءاهسأر عفرت اهنأب اهفصوو سريعسا يسعي ردا دقو «أيقتيل

 اهعسل عضرم نأ اهضارعأ نم ركذ هنكل «تاقاصبلا سنج نم يهو ادحاو عون اهانركذ يتلاو
 اهعوسلمل ضرعتو ؛دوسأ ليلق (81009) مد هنم ليسيو ؛مرو ريغ نم ةربإلا سخن ردقب ريغص
 (1ط6 م28 تابسلاو ضيمغتلا ضرعي مل ءالوأ داؤفلاو ءاشحألا يف عجوو (ظالع) نيع ةواشغ

 .هانركذ دقو ٌمصلا (1 1 ءوانصعمأ) جالع سنج نم اهجالعو ءراهنلا ثلث قوف شيعي الو هنا)

 > ةنرقملا عسل يف : لصف

 نولو «نينرقك نآوتن هسأر ىلعو «نيعارذ ىلإ عارذ نم اهلوط نوكي ءٌّمصلا نم سنج يه
 اهنانسأو ريرصب رتب! يلع تكلا ةبلص ةسباي سولفك اهنطب ىلع نوكيو «لمرلا نول اهندب
 يهو «ةريصقلا ىّمسي سنج اهنمو موق لاق .ةّيلمرلا عضاوملا يف اهرثكأو «ةجوعم ريغ ةيوتسم
 كلذلو «نييحللا ةريبك يهو راغص راصق ًاضيأ يهو ءاهنرق طقس دقو رصقأ اهنرق نأ ببسب

 اهعسل ةمالع ىف : لصف

 ًاميظع ًالقث هندب لقثيو ءزّكرو هيف زرغ ًارامسم وأ ةربإ نأك ةعسللا عضوم يف 58
 جالع ًاضيأ اهجالعو «لقع باهذو «نيع ةملظو (0/6580) راود هل ضرعيو ؛هانفج خفتنيو
 هب اؤيقت اذإ اصوصخو ؛بارش عم لجفلا رزب ىقسي نأ اهب صتخي اًممو ءّمصلا (1:ةهاصع##)
 عم رتسٍديبدنجلاو «بارش عم هّضع نم ًاضيأ عفان مسمسلاو .يدنهلا نومكلا مهعفن هز اوفذق اذإو

 حلم ةعسللا ىلع عضويو «هيف ةعفنملا بيجع لجفلا رزبو «بارش عم يّربلا مندوفلاو .بارش
 . لخب قوقدم لصب وأ «نارطقب نوجعم قوحسم

 سوردوسودكو سيردوأ ىّمست ةيح يف : لصف
 تيّمس ّربلا يف اهنكسم ناك اذإو «سوردوأ نوينانويلا اهاّمس ءاملا يف تناك اذإ ةّيحلا هذه

 اهتعسل نم ضرعي ءّرضأو ّرشأو اقنع ضرعأو «ءاّمصلا ةلصألا نم رغصأ يهو ؛«سوردوسودك
 (/تانهم) راود عوسلملل ضرعيو «لكآتتو ءرّضخت مث بهتلت وأ ءديدش عجوب ةعسللا ذخأت نأ
 الو «ةثلاثلا ةعاسلا ىف رثكألا ىف كلهيو .«ةّوق فعضو ؛«ةمظتنم ريغ ةكرحو «ةنتنم ةرم فذقو
 داكي ال 0156365) 56 هتمزل ّيوق عوسلملا جازم َنأل وأ «ةّيئام اهنأل تلفأ نإف ثلاثلا زواجت
 اهذنف أوف

 جالعلا يف : لصف

 عم ىّقنملا ورسلا زوج نم برشي نأ هب ٌصتخي اممو . ماعلا (1ءونصعه) جالعلا هجالع

 نارشت نيته رو ةرو كقواررلا كللالكوت هينا رتقب نأ لمعلا ءامي_نوكمرف هعتاو لك نم شالا هينح
 .يلبجلا جندوفلاو «تيزلاو سلكلاب دَّمضيو «نويسارفلا ةراصع كلذكو «جوزمم لخ وأ

 . ريعشلا قيقد هب طلخي اًممو «ةطولخمو ةدرفم «كلذ وحنو طولبلا لصأ روشقو
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 سيرذا يف : لصف

 فيرصتلاب فلوخ دقو «سويرذأ وه له قثاو ريغ ىينأل ةلمجلا هذه يف سيرذا تركذ امنإ

 اذه هنم تلقن يذلا عضوملا ّنكل «ىرخأ ةّيح وأ ؛«نيينانويلا تاملك ةباتك يف عقي امك ةباتكلاو

 هنول دمكيو ءاهحرج ضرعتسيو «حرجت اهتعسل ْنأ لاقف ءرخأ ًاضارعأ اهتعسلل هفنصم ركذ دق

 رظني نأ بجيف رسعيو ؛ مهجالع لوطيو ءأدج ةنتنم ةريثك ءادوس (81هذةةنم0) ةبوطر هنم جرختو

 . تاّيحلا نم ةيناثلا ةقبطلا ىلإ لقتنيل هلاح فرعيو ءاذه يف يريغ

 اهماكحأو يعافألا عسل يف ((يعدعرول) يلك لوق يف : لصف

 زراغم دوجوب فرعي ىثنألا عسلو .ملسأ اهنإف ثانإلا ع ءاهتروكذ نينانتلاو يعافألا رش

 ءمد باينألا وأ نيبانلا عضوم نم رمألا لّوَأ يف جرخيو ءاهب ضع يتلا ةهجلا يف نيبان نم رثكأل

 .هنولو ٌممسلا رهوج ىلإ لاحتسا دق ًايراجنز مث ءاينيؤوت ءايئام ادعبا اههزؤو ؛«يلاغ ديدص مث

 تاطافنو ؛ ةريثك (طانةأا165) روثب وذ رمحأ راح مرو رهظي مث «هعجو ٌبدي مث ؛«عضوملا عجويو

 يف ضرعيو ء«مفلا فجيو «ةعسللا برق يف مرولا كلذ رضحي مث ءاشف امبرو رانلا قرحك

 نول داسفو دراب (17ع5وعا) قرع مث «ضفان عم ىمح ندبلا يفو (1مئادصصةانه2) باهتلا ءاشحألا

 ءايّرم ًاطلخ ءاق امبرو «قاوفو ىثعو هرغصو سفن رتاوتو (1765880) راود جيهتو «ةرضخ ىلإ

 (76556]) قرع مث .«بلصلا يف (31801:9) لقث رهظيو ةفعاوأ امنوو « سأرلا لقثيو «لوبلا رسعيو

 . عباسلا ىلإ يقب امبرو ؛مايأ ةثالث يف كلهي كلهي ام رثكأو «يشغو ةديدش ةدعرو دراب

 .نوناقلاك وه امب يعافألا عسل ( 1 1ءداصعهأ) جالع يف : لصف

 قايرت ىلإ ةردابملا (7مداصد1) جالعلا ىوقأ مث «جالعلا يف ةكرتشملا لوصألا ىعارت

 ةلآ هريصم اّمأو «عفني ال نأ نكمي دقو ءأريثك قايرتلا عفني نأ نكمي دقف رخأت اذإو «يعافألا

 نأ هنكمي سيلف بيرغلا ء ءيشلا امأو «تالآلا لمعتست يتلا يه ةعيبطلا ّنأل ءيشب سيلف مسلل

 اميرف ؛«بارشلاو موثلا نم راثكتسالا هنكمأ نإو ءاعم امهنم ناجيه قفتي نأ الإ مهللا اهلمعتسي

 نأ اوركذ دقو .موثلا دجوي مل نإ بارشلا عم لصبلاو ثاركلا كلذكو ؛جالع لك نع ىنغتسا

 كلذكو «ةصلخملا (36ءلنكهعو) ةيودألا نم لمرحلاو ءعفن لاحلا يف معط اذإ ايو ليألا 0

 ؛تايمخرد عبرأ لفلف «نوفاثوسكا نوسبنأ ةيوقلا اهب ةصاخلا تاقايرتلا نمو «جرتألا ّبح بل

 .ةزوج ةبرشلاو ءالطلاب نجعي «يمخرد دحاو لك نم ءّرم «رتسدابدنج .«جرحدملا دنوارزلا رشق

 ثبشلا رزب .مهرد دحاو لك نم ءرمحأ حينرز «لفلف ءرتسدابدنج ءرم ذخؤي : ًاضيأ

 ْ . ءالطلاب نجعي نيتيقوأ

 ام ىلع لمرحلا وه سيل يّربلا باذسلاو ؛«جرحدم دنوارازو يقوقدنحلا رزب ذخؤي : ًاضيأو ظ

 اهويضتسو ءريثكلا نمسلا يطعي نأ بجيو .هسفن باذسلا نم برض وه لب ٠ «مهضعب هنظي

 يشميو هابتنالا فلكيو نبل نم نزبأ يف سلجيو ؛هدحو قيتعلا نمسلا صلخ ام ًاريثكف «قيتعلا

 ةحفنأ اهريخو :كلذ بيقع اهوحنو حفانألا ىقسيو ءأقرعم ًاماّمح تاقوألا ضعب يف مّمحيو

 ليألا ةحفنأو «لادتعاب تو عبرأب تيقس اذإ بيطأ ًاضيأ اهنإف ؛ ةيرطعلا بنرألا
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 0 ا اا بدور يااا اعلا دع اضيأ
 نبا محلو «تلكأ اذإ ةصلخم ةعفان تناكف .عدافضلا ةقرم موق بّرجو . . ةثبلا كلهي مل ٠ .ةعسللا
 يذلا رجحلا نأ موق لاقو .ةيرحبلا ةافحلسلا مدو ةيرحبلا تاناطرسلاو حلمملا للخملا سرع

 . ةيفاع هيف ناك ([مءءطع5) قلع اذإ ةّيحلا رجحب فرعي

 ضار: هتواوؤلا قروب عولا لعاو كلذ خم ديَخ وا ءيربلا رسقركلا اولاق

 ولح بارش يف هنم يقسي ناك كلذ يأ «نوقيراغلا وأ ني نيتسرشافلا وأ ارشافلا لصأو ورملا لصأو

 ةراصعو ىلبجلا اميس ال نوّمكلا كلذكو رآقلا ناذآ ىأ سلغانا ةزاصخغ كالذكو.«يمخترد نادك
 ءهلصأ وأ مشاكلا رزب وأ ءميرم روخب لصأ وأ الفلف نيسولوثأ عم «نييمخرد ءطسق وأ بنركلا

 ةنسركلا قيقدو بنرألا ةحفنأ ًاضيأو 0

 كرتلا يحاونب فورعم وه يذلا لبنزحلا وأ زحلا لصأ يقسيو ءءاسنلا نبل يف ليبجنزلاو .ةصاخ

 نبل يف يقس اذإ ذبرتلا نأ اومعز دقو .يقوقدنحلا لصأو «دنوارزلا رسقو .ةعفنملا ديدش وهو
 عسل نم ركذ اميف ًاضيأ عفان يجنشوبلاو .يوارفلا قايرتلا هنظأو و

 ةثالث طسقلا نم ذخؤي ًاضيأو . لخ عم نيمهرد نزو ريشواجلا و أ «ماوهلا عيمجو يعافألا
 ميججو «يقسيو بارش يف تفي زعملا رعب دّيج وه امم ًاضيأو ءانايطنجلا نم وأ .ليقاثم

 «تاحلمملا عيمجو فؤامو لجفلاو تاركلاو لصبلاو موثلا اصوصخ «ةداحلا تاعطقملا

 تاراصعلا نمو .ريطلا رئاسو كيدلا ةرارمو ةّيوشملا برقعلاو سرع نبا فوج ًاصوصخ

 ىلغيو .هسفن لخلاو .«سوجنزرملا ةراصعو حافتلا قرو ةراصعو باذسلا ةراصع عفنلا ةديدشلا

 .لاقي اميف ناسنإلا (080) لوب وأ «يطبنلا بنركلا فارطأ ةراصعو «ىقسيو يقاوأ عبرأ هنم

 جراخ نم تادامضلا يف : لصف
 نمو راغلا حو لهبألا نم ذختت يهو ءمروتي نأ لبق لمعتست ةباذجلا تاداّمضلا هذه

 «بارشب ةطولخمو ًادارفأ كلذ ّلك «ةنسركلا قيقدو .ةصاخ يوشملا ليقشالاو جنوبابلا
 ةياغ أدج دّيِج (11551165) قوقشملا جاجدلاب ديمضتلاو غلاب دّيج قيتعلا نبجلاب ديمضتلاو

 قرو هيف خبط نهد وأ ءراغلا نهد ناهدألا نمو .ةقوقشملا عدافضلابو يعافألا محلب كلذكو
 .راغلا

 سيطسبو سويروما لثم اهلك 60.0 ماسملا نم مدلل ةقزابلا تابحلا يف لصف

 ًاجاجن ًاثعبنم ًامد اهلك ذفانملاو 60605) ماسملا ترجفنا «تعسل اذإ «ةئيدر تاّيحلا هذه
 ْنَأ ءامدقلا تركذ دقو «مد ثفنو «مد ءيقو « لصفم (©ةنه) عجو عم ةلمدنملا حورقلا نم ىتح
 لاق دقو «ةنّرقملا لاوط اهلاوطو «ضيبو دوس طقن امهنادبأ ىلعو «نادبألا اتّيلمر نيتّيحلا نيتاه
 ءادوس تناك امّيرو «ناولألا ةدمر يهو «قاقد اهبانذأو اهسوؤرو «ىعفألا نم رغصأ اهّنأ مهضعب
 روشق ةسوبيل شيشك اهبايسنالو «ةعطاقتم ضيب ددج اهسوؤر ىلع نوكتو «ءاضيبو ءارمحو
 ل .(1ءاط) نانسألا ةيوتسم ةكرحلا لاقث يهو ءابضقلا ةشخشخ اهنأك اهنوطب
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 يراجملاو (70:65) ماسملا اهعسل رَجفي ةئيدر تاّيح هذه لوقيو «ىلوألا ةقبطلا تاّيح ضعب

 ىتح «ةلمدنملا حورقلا نادبأ نم ىتح يئام ليلق ءيش هنم لاس امّبرو ءاجاجن ًاثعبنم امد ةيعيبطلا

 عجو عم فاعرو (81000) مد ثسيو (81000) مد (ا7هدمتأ) ءيف جاعزناو (816©) نيعلا يفام نم

 قلطتسيو « يئام ليلف ءيش هنم ليسيو ذوسيو مر عضوملا نأ مهضعب لاقو «ةدعملا يف (مهند)

 ىلع بلغيو ء«ءاضعألا يحرتستو (17010) توصلا عطقنيو «لوبلا رسعيو « سفنلا قيضيو , نطبلا

 . هبحاص توميو (166:5) نانسألا طقستو زازكلا ثدحيو «نايسنلاك ةلاح ندبلا

 جالعلا يف : لصف
 ءأريثك اناريش نلوقسي ثيح نم ,يعافألاو تاللصألا 21 ءدطصعم() جالع نم بيرف مهجالع

 نولكأي مث .ءيقلا مهيلع رّركيو .موثلاو حلاملا كمسلاو جنرطلا لثمب ةيذغتلا دعب هيلع نوئيقيو

 .مهعفني امم ًاضيأ لجفلا رزبو ءميرلا نولكايو ءرمجلا ىلع بّبكملا كمسلاب زبخلا كلذ دعب

 مهعفني دقو «بارشب ينوجنامسالا نسوسلا لصأ عم شاخشخلا ةراصعو «بارشب ًاصوصخو

 قيفدو اقمحلا ةلقبب ديمضتلا (81009) مدلا فزن ثيح نم مهعفني دقو «بارشب ضيبلا ضايب

 يكلاب (81000) مدلا سبحي اًممو «ءصفعلا وأ لمحلا ناسل وأ خوبطملا مركلا قروو ريعشلا

 . ضيبلا ضايبو ريعشلا قيقدب باذسلاو ةرجنالاو ثاّركلا

 ةشطعملا ةّيحلا يف : لصف

 يخف هسا رو «ةريثك دوس راثآ اهندب ىلعو ءدحاو ربش اهلوط ةشطعملا ةّيحلا ْنأ اولاق

 : يف هذه نوكت ام رثكأ نأ موق لاقو . قيقد بنذ ىلإ ظيلغ قنع نم اهقلخ ئدتبيو «ظيلغ اهقنعو

 5 ءداوسلا ىلإ بانذألا ىلإ اهرخؤم نولو «ىعفألا ةروص اهتروصو ءماشلاو ةيبولدالب

 ؛هنطب قرتحي نأ اهعوسلمل ضرعيو اولاق «لحاوسلا يف نوكت اهُنأ موق لاقو .اهبنذ ةليشم

 0 ا ا «بهتليو

 .هقورع عيمج ىف ءاملا يرجيو هلك هندب خفتتي ىتح

 جالعلا يف : لصف
 امب مهنقح مث .فذقلاو ريثكلا نهدلا برش مهمازلإو ريبادتلا نم تاكرتشملا دعب مهريبدت.

 يسرك نيش لكيت رزعلا رعد لكنا ىلإ كال بدور «تابوطرلاو لاقثألا جرخي

 نم اودمضيو «كلذ وحنو نويلاسارطفلاو سويلاسلاو نوراسألاو ينيصرادلاو يدنهلا لبنسلاو

 .بِلكلا بلكلا هّضع نمل اهركذن يتلا ةدمضألابو «تيزلاو ةرونلاو حلملاب جراخ

 ةرافطلاو ة زافقلا يف : لصف

 نم ىلع اهسفنأب يمرتو «ةدصار راجشألا ىلع تنمك امّبر «قاقد راصق راغص تايح هذه

 ىلإ يه ناتْسِهِد يحاونب اهتيأر تاّيحلا هذه نم ًاسنج نأ لوقأ . هيلإ ةجعزنم بثتو اهب رمي

 يف راح مروو (©ةنه) ديدش عجو اهشهن نم ضرعي اولاقو ءآدج ةئيبخ يهو (81385156ا35) ةرمحلا

 العلا :اهجالعو اولاق .كالهلا اهنم ضرعيف «هانيأر يذلا سنجلا نم ناك نإ ؛ندبلا عيمج



 ىلإ ةرافطلا اهنأ ركذو ءانيسيغما اهمسا ةّيح ركذ دقو .يعافألا جالعو كرتشملا (15625681)

 يف نايواستم اهيفرط ّنأب اهنوفصي مهئكل ءامهريغ وأ ةزافقلا ىه اهّنأ ققحأ تسلو «نيتهجلا
 . قحلاب هانيأر يذلا وه اذه ْنأ ّنظأ امو ءطسولل نايواسمو « ظلغلا

 سوينورد يهو ةّيطولبلا يف : لصف
 دلج خالسناو ءاهعوسلمل (8112) دلجلا خالسنا اهعسل نم ضرعيو .طلابملا يوأت هذه

 ريغ وأ ةماش تناك ءاوس اهلتق رشابي نمب كدست ةثيبخ ةحئار اهلو «هجلاعيو هطلاخي نم (ةاكن»)
 . يعافألا عسل ضارعأ اهنم ضرعتو «ةماش

 0 جالعلا يف : لصف

 كلذكو «بارشلاب ليوطلا دنوارزلا برش ةصاخ مهعفنيو «يعافألا جالعك هذه جالع

 . طولبلا ةرمثب ديمضتلاو «بارشلا يف ىثنخلا لصأو يقوقدنحلا

 ةيسوراجلا يف : لصف
 ضارعأ هتعسل نمل ضرعتو «سوراجلا نول اهترفصل اهناولأ َنأك تاّيحلا نم سنج هذه

 .جراعلا فلو اهجالعوا ؛ يعادألا ضارعاب هيو هيدر

 يلاطسيسب ة ةامسملا ةّيحلا يف : لصف

 اهحالعو «ضارعألا كلت اهضارعأو ءرش كلت نكل « نيتهجلا لإ ةرافطلا هبشت اهنإ أولاق

 . جالعلا كلذ

 ةفلتخملا ناولألا تاذ ءاشقرلا ةّتحلا يف : لصف
 اهجالعو «ءاعمإلا تيتفتو «دبكلا ليكأتب يناثلا مويلا يف ة لتقت ةثيبخ اهنأ مهضعب ركذ دق

 . ةبعصلا ا (1ةدنصعها) جالع

 سيلطسران ةّيح يف :لصف
 نم (1211ءممع) خافتنا عم نحل .ىعافألا ضارعأ اهضارعأ نأب ةّيحلا هذه تفصو دق

 نم ءادوسو ةيومد (11401511) ةبوطر (1107128) ناليس رهظيو «تاخافتثو ةبالصو ةعسللا .عضوم

 (1:ءدنصعما) جالع اهجالعو «كلهم زازكو رصب ةواشغو لقع رّيغت هل ضرعيو «عضوملا كلذ

 اهسنج الو اهتعيبط الو اهفرعأ امو ءًانيمخت عضوملا اذه يف ةّيحلا هذه انأ تركذ دقو ,يعافألا

 . سيل مأ رّركملا يف يه له فرعأ الو . قيقحتلاب

 نمل امك ءاخرتساو داسف اهنم عسولملا محلل ضرعي نكل «ىعفألا عسلب هيبش اهعسل اولاق

 مئاصلاو (آناعم) دبكلا يف ماقسإو نايسنو (126 0108 ”:عئ1) تابس ضرعيو «ءاقستسالا هب

 يتلا يف يلوق عضوملا اذه يف اهتدروأ نيمختلا ىلع ينإو ةّيحلا هذه يف يلوقو ؛«نولوقلاو



 (1ءءداصعد) جالع اهجالعو :ةنفعملا ةقبطلا نم لب .ةقبطلا هذه نم نكت مل امبرو ءاهلبق

 . يعافألا

 سورعاومو 527 يف :لصف
 اهئادبأ ىلعو «لمرلا ناولأ اهناولأو «عارذ ىلإ اهنم ةدحاو لك لوط تاّيحلا هذه نأ اولاق |

 هنم ليسيو ء«ميظع مروو .ةعسللا عضوم يف ديدش (هنه) عجو هعسلت نمل ضرعيو اولاق :راثآ

 امموهو «حربم قارملاو دبكلاو (8124462) ةناثملا يف (©ةند) عجو هل ضرعيو «يومد ذيذص

 يقس مهّصخي و «يماعلا (12622651) جالعلا امهغودلم (1ءواص وعل وا ْنِإ 1 ا

 ريض مهعفنيو «سارشب «نامهرد ناك اهيأ نم نويروطنقلا لصأو ينيصرادلاو رتسديبدنجلا

 لصأو ةصاخ هتراصع وأ رصاوشلا لصأ كلذكو «ةميظع ةعفنم ليوطلا ًاصوصخو «دنوارزلا

 «ناّمرلا روشقو قوقدملا فّمجملا خوبطملا لصنعلا (625[2135) ةدمضألا نم مهعفنيو ءانايطنجلا

 مهعفنتو ءيئربلا باذسلاو باللبللاو لمرحلا رزبو سسْحخلاو ناّتكلا رزبو نويروطنقلا كلذكو

 . ةنفعتملا حورقلاب ةّصتخملا تاداّمضلا

 ةنفعملا يفوز رسيس: ةامسعلا ةّيحلا يف : لصف

 «سانذألا ةقيقد «سوؤرلا ةضيرع ءرصمو ماشلا دالب يف نوكت تاّيح اهنأ موق معز دق

 ةفلتخم طوطخ اهداسجأ ىلع نكلو ءددجو طوطخ اهسوؤر ىلع سيل «نوطبلا ةريدتسم

 هلك ندبلا نفعو عجوم مرو هغدلت نمل ضرعيو «تفرجعت لب مقتست مل تباسنا اذإو «ناولألا

 0 و وللا «(51ة5 رعشلا يف طّرمتو ءهضاضرنا دعب

 . يعافألا

 عملا يف 528

 جالع نم طّسوتملا جالعلاو ماعلا (1ءونسص عه جالعلا اهجالع نوكي نأ

 . ضارعألاو لاوحألا نم اهعسل نم ضرع ام (1ءونمعه1) جالع مث © دع 55050505

 مسلاب ال حرجلاب تضع اذإ يذؤت يتلا رخألا تاّيحلا فانصأ يف :لصف

 ظ ًادج ثثحلا رابكلا تاتحلا يهو هب دتعملا

 ا
 نم نوكتف رابكلا اَمأو عرذأ يح ميسم نق ام ىلع راحل تاسما ذب أاولاق

 ءوتن لفسألا كفلا تحتو «ناتريبك نانيع نينتلل نوكي وأ اولاق . كلذ قوف ام ىلإ ًاعارذ نيثالث

 ,ربكأ ةّيدنهلاو ءدنهلاو ةبونلا ةيحان يف رثكت اهنأ موق لاق .ةريبك باينأ هل نوكتو «نقذلاك
 نوكتو اولاق . ادج ةريبكلا يه ةّيدنهلاو «عرذأ ةعبرأ ىلإ نوكت ةيسآ دالب يف نوكت يتلا ةّينانويلاو



 "14 مومسلا يف لمجم مالك : سداسلا نفلا /عبارلا باتكلا

 ءاهنويع يطغت بجاوحو «ةعسلا ةديدش هاوفأ اهلو ءدوسو رفص هوجو اهلو انركذ ام اهتفص

 يف هتبقر ىلع ام ليبقلا اذه نم انيأر دقو لوقأ «باينأ ةثالث يحل لك يفو .«سيلفت اهقانعأ ىلعو

 اهروكذو «بهتلت مث ءريسي (©هنه) عجو اهشهن نم ثدحيو اولاق . ظيغ (1ةن: رعش اهيتفاح

 اهجالع اولاقو ءًادج ةميظع نينانت نوكت دق دنهلا دالب ريغ يف ْنأ ّحص دق لوقأ .اهثانإ نم ثبخأ
 . طقف ةئيدرلا حورقلا ( 1 عوام عهأ4) جالع

 ريسلاو نومنيذاغأ يف : لصف

 ضرعي ام هل ضرعي نومنيذاغأ هشهني نم نإ اولاق «نينانتلا سانجأ نم هذه نوكت نأ هبشي

 هسّبييو محللا رثني نأ هنأش نمو «ةديدش هباينأ نأ اولاق ريسلا اًمأو .نينانتلا يشوهنم رئاسل
 . ادج ةئيدرلا تاحارجلا (1563526284) جالع لإ جاتحيو ءهتحرق يف بطخلا مظعيف

 يرحبلا نينتلا ضع ىف : لصف

 ةكمسلاو «ًاداّمْض حاسمتلا محش هنم عفنيو اولاق ءلخلاو تيربكلاب هتضع ىلطي اولاق
 ةصاخو «ءاليترلا باب يف اهانبتك ةيودأو ءهب عفتنا هيلع كلد اذإ صاصرلاو الغيرط ةاّمسملا
 .هنم عفان ًاداّمضو ًابرش جورذابلاو لّوألا قايرتلا

 نييرحب نيناويح يف : لصف
 كلذ معز ءايرومس امهدحأ ةّيرحبلا نينانتلا سنج نم امهّنأ ّنظأو ءاملعلا ضعب امهركذ

 جالع هجالع نوكي نأ هبشيو «يعافألا شهن نم ضرعي ام هشهن نم ضرعي هنأ ملاعلا
 ءديدش (ةف2) عجو هل ضرع نروغورط هشهن نم لاق .نروغورط رخآلا .ىعفألا (1 عواصم عضأ)

 .مومسلا ةدرابلا (1عونصع84) جالع هجالع ْنَأ ىلإ ريشيو «كيشو تومو .ردخو «ةريثك ةدوربو

 نمو طيسقلا نعي حرمتر ءراغلا قروب عضولا دّمضيو ءرتفملا لخلاب ةشهنلا لطنت نأ بجي لاق
 مهل تابورشملا اماو .ةرجنالاو لصنعلا ةوقاهيف امو ناهدالا نم امههبشي امو ءاحرق رقاعلا

 .ءاوس ءازجأ باذسلاو لفلفلاو ّرملا نم ذخؤي وأ ءباذسب ناذجنألا لخ عم راغلا قرو ةقالسف

 .ءاليترلا باب يف روكذملا لّوألا قايرتلاو ءبارش يف يمخرد ةبرشلاو

 ةعبارلا ةلاقملا
 عبرألا تاوذو ناسنإلا ضع يف

 ضعو .هوحنو بئذلاو بلكلا ضعو ناسنإلا ضع (001501067) تافأ ةلاقملا هذه يف ركذن

 وهو الغلا ضعو ©« سرع نبا ضعو ءدرقلا ضعو حاسمتلاو عابسلاو «بالكلا نم بلكلا

 . يلاغوم

 : ضعلا (1عءواسص عم أ) جالع ىف (0ءمأ2]) ىلك (5[ة:عصع1) مالك

 نأ بجيف ٌضعلا جلاعي نأ دارأ نمو «ناسنإ ريغ وأ اناسنإ ناك عئاج نم ناك ام ضعلا ّرش



 مومسلا يف لمجم مالك : سداسلا نفلا /عبارلا باتكلا نضل

 تا ؛نأشلا اذه يف بيجع كلذف وه امك ءايلاعوممم القابلاو لضتلاو.لمعلا لكيش د شف

 وأ دصفب الوأ ّيقن ًاداسف هيف ىأر نإو «بيجع ةنسركلا قيقدب ديمضتلاو «جنسادرملاب ء ءالطلا

 َّنأ ملع (8عمدأو) ةنوفع هحيق يف ىأر نإف ءرظنيو .«حيقي ىتح كرتيو «بذاج ءاودب وأ ةمجحم

 .عوسللا باب يف اهانركذ يتلا ةّيوقلا بذاوجلاب جلاعيف ةغلاب ةيوق نكت مل ةفالل بذجلاو ةيقنتلا

 ضعلل مهارملا دوجأ نمو . حرجلا محلأو مّروتلا عنم داسف (0:عه2) وضعلا يف نكي مل نإو

 ءامب لسغ دعبو ؛هيلإ جيتحا نإ ةلئاغلا بذج دعب لمعتسي ءدوسألا مهرملا بلاخملا بشانمل

 .حلمو
 ناسنإلل ناسنإلا ضع ىف : لصف

 مهرملاب جلاعي مث «ةليلو ًاموي لسعو حلمو لصب لصب ةديدش تعقو اذإ ةّضعلا ىلع عضوي

 نامرلا كلذكو «ةضعلل داّمض ريخ هنإف دزرابلاو تيزلاو عمشلاو محشلا نم ذختملا دوسألا

 وأ مئاصلا ًاصوصخو ةااجنإلا يفك رم ضرع اين رو: لعل لسيلاو نذلاب درجعمل

 لك دامضلا لدبيو 0 هتكيزلاب

 نجعي ضيبت نأ ىلإ ةفرحم ليجاجعلا ماظع اًهنأو «تيزو بارشب ردتكلا قاقد ًاضيأو ءةّرم

 سباي تبش نم ًالمت دق ةحارجلاو .مطبلا غمصو ٌرم وأ لسعب قوحسم حلم ًاضيأو « لسعب

 . بنركلا دامر اهيلع اضيأ ىلطيو دشتو هب المت قرحم

 هوحنو بئذلا ةّضع كلذكو بلكلا ريغ يلهألا بلكلا ةضع : لصف

 ضع (1:ءدامعأ) جالع نمو « يلكلا تايلا يف هان ركذ امم كلذ (1:ءوندع4#) جالع تفرقي

 عضوي مث «تاّرم فكلاب هيلع برضيو «لخلاب هتعاس يف عضوملا شري نأ ىفك امّبرو «ناسنإلا

 نأ ىفك امّبرو «بّلكلا هيلع فيخ اذإ اصوصخو ؛مايأ ة ةثالث لك هيلع ددجيو «لخب نورطن هيلع .

 قروو «حلملا عم لمحلا ناسلو «لسعلا عم ّرملا زوللاو القابلاو باذسو حلمو لصبب حجلاعي

 كانه ناك نإ ًاصوصخو «جنسادرمب هيلع ءالطلا ًاضيأو «بارشب ًاقوقدم جندوفلاو رايخلاو ءاثقلا

 حلم عم يّرب رتعص هنم عفني اًممو «لسعلاب ةّئسركلا قيقدف ديدش بهل كانه ناك نإو ءمرو

 نيبابلا نم عفنت ًاضيأ هذهو ءامايأ كورتملا حلملا هيف باذملا ّلخلاو لّلخملا ىرملاو لسعو

 :ميلوألا

 بلكلا ىوأ نباو بلكلا بئذلاو بلكلا بلكلا ةفص يف : لصف

 ةئيبحخ ةيوادوس ىلإ هجازم نم ةلاحتسا وهو «بلكلا هل ضرعي ركذ اّمم هريغو بلكلا
 نإف ءءاوهلا نم امأ «ةبرشألاو ةيذغألا نم اّمإو ءءاوهلا نم اّمإ ةلاحتسالا هذه هل ضرعتو «ةيّمس

 ىلإ همد ديدشلا (©014) دربلا دمجي وأ فيرخلا ىف بلكيف هطالخأ ديدشلا ٌرحلا قرحي

 نم لكأيو «نيباصقلا ءامد يف غلي نإف ةبرشألاو ةيذغألا نم اًمأو . عيبرلا يف بلكيف «ةّيوادوسلا
 نأ اضيأ هقلخل نق رع + كنعا ورم ىلإ هطقاخلا لييعف ةققعلا ةأسلا نمو فيحلا

 ىلإ هنول لاحتساو هندب مرو امّبرو «نيموذجملل ضرعي امك ريغتي نأ هجازمل ضرع نيح شّوشتت



 م١0 مومسلا يف لمجم مالك : سداسلا نفلا /عبارلا باتكلا

 يقل اذإو «ءاملا برشي الف شطعيو «لكأي الف عوجي هنإف هداسف بابسأ يف ًايدمت دادزيو «ةدمرلا
 امّير لب .ههجو ةدلج يف نوكي شاعترالا رثكأو دعتراو هنم شعترا امّيرو «هفاعو هنم عزف ءاملا
 ال ًانونجم ًاثهال ًامئاد نوكيو «ةواشغ هرصبل ضرعتو فىرمأ رخآ ىف ًاصوصخو ًافوخ هنم تام
 لئاس هيدبز قيرلا لئاس «ناسللا علاد هركنم رظنلا رزش (538) نينيعلا ٌيمحم هارتف «هباحصأ فرعي
 هيلص فطعو هرهظ بدح دقو ءامكّرحي وهف هينذأ ىخحرأو .هسأر أطأط دق هنذأ 1056© فنألا

 ناركس هّنأك ًالئام ًافئاخ يشمي هبنذ ٌرقتسا دقو «قوف ىلإو بناج ىلإ هجوع دق هارتف «بناج ىلإ
 وأ ًاطئاح ناك ءاوس هيلع ًالماح هيلإ ادع لئام حبش هل حال اذإو «ةوطخ لك رّيغتيو «مومغم بيئك
 تكاس وه لب «بالكلا ةداع ىلع هيلع لمحي ام ىلإ هحيبن هتلمح نرقت املقو ءاناويح وأ ةرجش
 اند نإف «ديعب وهو هنعرفتو «هليبس نع فرحنت بالكلا ىرتو «ححبأ هحابن تيأر حبن اذإو «تيمز
 بلكلا نم رش بئذلاو .هنم برهلا تمارو «هيدي نيب تعشاختو هل تصبصبت ةلفغ اهضعب نم
 . ىوآ تانبو عابضلا نم هردق يف ام كلذكو

 بلكلا بلكلا هضع نم لاوحأ يف : لصف
 مث «تاحارجلا رئاسك (©ةذ») عجو تاذ ةحارج الإ ري مل ًاناسنإ بِلكلا ا اذإ

 .«بضغلاك ةلاحو «ةدسافلا مالحألاو ءدسافلا ركفلا باب نم ءيش مايأ دعب هيلع رهظي
 اهضبقي هفارطأو هعباصأ جنشي هارتو «هنع لأسي ام ريغب ةباجإو .لقعلا طالتخاو .ساوسولاو
 ّبحو ةمحزلا نم برهو مف سبيو شطعو قاوفو باجحلا جالتخاو ءءوضلا نم برهيو ؛ هيلإ
 هعجو رثكيو ءههجو حّرقتي مث ءههجو اصوصخو هؤاضعأ رمحتو .ءوضلا ضغبأ امّبرو «دارفتسا
 هنم تبرق امّلكو «تابوطرلا نمو ءاملا نم فوخلا يف ذخأي ةرخآ يف مث «يكبيو هتوص حبيو
 امّبرو .«بارتلا يف غّرمتلا ّبحأ امّبرو «هرذقتسا لب عزفي مل امّبرو ءهنم فاخف بلكلا لّيخت
 دأتو ءزازكو (20م8نلونهد) حجنشت ىلإ ةلاحم ال يدؤيو .ةوهش الب (5معم») ينملا قرز هب ثدح
 ىهتشا امبرو ءاشطع لاوحألا هذه لبق تام امئبرو .«تومو ىشعغو ءدراب (0ءووءا) قرع ىلإ
 ناكو :بالكلاك حبن امبرو ءتامو هب صغف هنم عرجت امّبرو «هيقل اذإ هنم ثاغتسا مث ؛ءاملا
 ءايشأ هيف رهظت ًائيش لاب امّبرو «يداني نأ عيطتسي ال توكسملاك راصف هتوص عطقنا امبرو , بأ
 امّبرو «قيقر هلوبف لاوحألا رثكأ ىف اًمأو .راغص بالك اهّنأكو «تاناويح اهّنأك ةبيجع ةيمحل
 بئاجع نمو' ءاسباي رثكألا يف هنطب نوكيو َهّببلا لوبي نأ ردقي الف هلوب سبتحي دقو ءدوسأ ناك

 ام ناسنإلا كلذل ضرع هناجيه دعب ًاناسنإ ضع نإف «ناسنإلا ضع ىلع صرحي هنأ هلاوحأ
 ءاملا نم مهنم عزف امو .كلذ امهلوانتي نمب نالمعي هماعط ةلضفو هئامر ءوس كلذكو «هل ضرعي

 هل لّيخت وأ ءهسفن فرعي ملف ةآرملا يف ههجو ىأر اذإ ًاصوصخ «هريغ وأ جالعب صلخيف ءدحأ
 ءامهّضع هسفن بلكلا نكي ملو لاحلا هذه لثم يف اشاع لئاوألا معز اميف نيلجرالا بلك اهيف
 دقو «بيرق هجالعف ءاملا نم عزفلا لبق امأو .بِلَك بلك هّضع ناسنإ امهضع دق ناك امنإ لب
 اوقدصي مل موق ىعّدا دقو ءاموي نوعبرأ لدعلا لجألاو ءرهشأ ةتس ىلإ هوحنو عوبسا نيب ام لتقي
 غرمتلا بجيو .ءاملا نم فاخي امّنِإو ««سفورا هّنأكو مهضعب لاق «نينس عبس دعب عزن اي لا
 اذهو «قفاوملا ّبحيو «جازملل داضملا هركيف هتسوبي تمكحتسا دق هجازم َّنأل ,بارتلا يف
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 ةضع نم ملسأو ءهل لصأ ال اّمم بيرغلا جازملا قفاوي ام ىلإ ليملا َنإف «هيلإ ليمأ ال امم لوقلا
 ةيودألا يقس دعب لاب اذإ كلذكو «ريثك (81004) مد هتضع نم ليسي نم الاح بلكلا اذه

 . ءاملا نم عزفلا نم نمأ دقف ام ةيقايرتلا (0401ه565)

 بلكلا ريغو بِلكلا بلكلا ةضع نيب قرفلا يف : لصف
 .هتجلاعم ىلإ جيتحاو «هلاوحأ ققحتو ءهتروص تابثإ هل تأتي ملف بلك ضعب ضع امّبر

 هنإف حيتفتلاو .حييقتلا بلكلا بلكلا ةضع يه ثيح نمو «لامدألا ةحارج وه ثيح نم هجالعو

 نإ هنأ كلذ يف اولاق اممو .هلاح اهنم فّرعتي ةمالع الإ كلذ جاتحيف «كالهلا هيف ناك لمدأ نإ

 ةجاجدلا ىلإ حرطو ذخأ مث «ةعاس هيلع كرتو «حرجلا ىلع لعجو هريغ وأ يكولملا زوجلا ذخأ

 خطلتو زبخ ةعطق ذخأي وأ «بلك ًاضيأ وهف تتامو هتلكأ نإو ءبلك بلك ةّضع ةّضعلاف هتفاع نإف

 بلك ةضع ةضعلاف هتفاع نإف بالكلل حرطتو «مد ريغ وأ ًامد ناكأ ةحارجنلا كلت نم ليسي امب

 ريغ ةمالع هذه لوقأو «هبيقع هندب نخس دراب ءام هيلع بص اذإ هنأ هتامالع نمو اولاق بلك

  .هب ةصاخ

 نم هب لعفيو ءاعساو نكي مل نإ حتفتو عسوت لب «مئتلت هتحارج كرتت ال نأ ًالوأ بجي .

 ال نأ بجي ام لقأو .ءعوسللا باب يف كل ليق ام (00مماه8 عا25565) مجاحملا عضوو صملا

 أعفان العف تلعف محلت مل مث «لوألا يف تبذج نإو ءاموي نيعبرأ راهظتسالل حرجلا هيف لمدي
 نم هيلع عضت نأ بجيو ء«هيف غلابيو «ءثكني نأ بجيف «محلأو أطخلا عقو دق ناك نإو دج

 ريشواجلاب تفزلا مهرمو موثلاو زوجلاو ريشواجلا : لثم مايألا َلَّوُأ يف هتكردأ اذإ تاحّتفملا

 ظ .ةفصلا هذه ىلع لخلاو

 : هتخسنو

 ثالث ريشواجلا نمو «لطر تفزلا نمو «ًاقذاح نوكي نأ بجيو ءطسق ّلخلا نم ذخؤي

 امبرو نمس اهعم لعج امّبرو ؛عيمجلا طلخي مث «لحني ىتح ّلخلا يف ريشواجلا عفني «قاوأ
 . نمسلا عبتي مث «نويفدلقلا عم ةلاكألا (04هنهن»65) ةيودألا لمعتست ىلإ تجتحا

 ليقسأ «ءازجأ ةينامث سيدقلق «نيأزج رداشون «ءازجأ ةثالث حلم ذخؤي نأ تاعّسوملا نمو

 دويسارفلا رزب «ةثالث راجنز «ةعبرأ قرحم ساحن «ةرشع دَّسُب «ةعبرأ باذس «رشع ةتس يوشم

 «مامحتساو يشم نم نكمي امب هفيرعت نم ءادتبالا يف دب الو «ةريرحب الوخنم هيلع لعجي «نينثا.
 نإف «جراخ ىلإ بذجلاب لغتشت لب «تاغارفتسالا ىلإ لوألا مايألا يف ردابت نأ بجي الو

 بذجت اهنأل «جراخ ىلإ هبذج تقواعو «قمعلا ىلإ ّمسلا ذوفن ىلع تناعأ امّبر تاغارفتسالا

 لغتشاف ةئالث وأ نيموي دعبف كنكمأ ام تبذج اذإف ءممسلا اهعم بذجنيف «لخاد ىلإ طالخألا

 نأ ىلوأو بجوأ ٍذئنيح غارفتسالاف «ةلفغ تعقرو تبذج نكت مل نإو ءذفن دق ىسع ام غارفتساب
 ىلإ رظني هعدت الف تدصف اذإو ءالف آلإو تدصف ًايومد (10 81) ءالتما تيأر نإو «ىوقأ نوكي

 ىتحو «ءادوسلا جرخي امب نكيلف (نةسطههه) لاهسإلا اًمأو .رمألا رخآ يف ًاصوصخو ءهمد



 فو مومسلا يف لمجم مالك :سداسلا نفلا /عبارلا باتكلا

 اولهسي نأ بجي اًممو «مهل بيجع «سفور» جرايأو «هنمدي امم هوحنو قبرخلا ٌبحو قبرخلاب
 .رامحلا ءاثف هب

 جيافسب «لاقثم فصن يدنه حلم ,فصنو لاقثم نوميتفأ «نيلاقثم ىلباك جليلهإ ذخؤي

 عيمجلا نم ةبرشلا «نيلاقثم دوسأ قبرح «فصنو لاقثم نوقيراغ «لاقثم ينمرأ رجح «لاقثم
 ةنقحب نيموي وأ موي لك يف هيعرت نأ ًاضيأ ّدب الف «ةّيوقلا تالاهسإلا هتلهسأ اذإو «نالاقثم ًاببحم
 عم نبجلا ءام لثمب (015062) لاهسإ وأ «قلسلا ءامو تيزلا لثم ؛ةدعقملا يذؤت ال ةفيفخ
 جيرارفلاو جيراردلا نم ذختي امب (1013:52068) لاهسإلا دعب هؤاذغ نوكي نأ بجيو .«نوميتفألا

 :هتوالح عم قيتعلا ًاصوصخ ولحلا بارشلاو «ةفطلملا تاّردملا كلذ دعب لمعتستو «ةنّمسملا
 وهف بيطرتلاو «هئاذغ ليدعت رومألا بجوأو .مهل ةعفنملا ديدش بارشلاو نبللاو ءًاضيأ ءالطلاو
 نم هعفنيو «درابلا ءاملا ىف يراوحلا زبخلا لثمو «ةلضافلا رويطلا قارمأ لثمب كلذو ءهرمأ كالم
 بسانت يتلا ةيذغألا نم موثلاو لصبلا نكل .ًاميظع ًاعفن ةريثك ًارارم ديدحلا هيف ئفط ام هايملا
 اهّنأ ىلع اهلامعتسا ىسنت ال نأ بجيف «ندبلا نع اهؤردتو ءاهعطقتو مومسلا (1ءداصعسا) جالع

 قايرت ْنأ لاقيو .هب صاخلا (©35662) ناطرسلا ءاودو قورافلا قايرت هيقستف ردابت نأو «ةيودأ

 (هدصد67 ناطرسلا همعطأو «هركذنس يذلا حفانألا قايرت كلذكو مهل عفنلا ديدش ةعبرألا
 مركلا بطح ىلع قرحملا يرهنلا (©25680) ناطرسلا محف نم ذخؤي نأ بّرج دقو «ىرتهتلا
 ردقلا كلذبو «هنيعب بطحلا كلذ ىلع ايايطنج محفو «قحسني ام ردق ىلع لادتعاب ضيبألا

 انوكي نأ بجيو «بارشلا كلذ يف امهنم قعالم عبرأ ةبرشلاو ءفرص بارشب هنم ىقسي
 . ىرخأ ةخسن ًاضيأ اذهلو «لحكلاك نيقوحسم

 : هتفصو

 يف يوشملا ءدسألا يف سّمشملاو «ديصملا يرهنلا (تةصه6) ناطرسلا محف نم ذدخؤي
 ةبمحاانا ظتعلا نيو «دازحأ ةنيمح ةيضايرق لفع دقو أل دعم انيك نماحتت ريل :نتاووتت
 ىقسيو «ءام يف ةقعلم لوألا مايألا يف ةبرشلاو ءاهب ظفتحيو قحسي ءزج ردنكلا نمو «ءازجأ

 . قعالم عبرأ ىلإ اهيف ديزت كلذكو «نيتقعلم يضمت مايأ دعب
 هركذنسو .حيرارذلا (11ءلزءنمعو) ءاود مهل ةغلاب اهّنأب ةفوصوملا (864ءلنهأه65) ةيودألا نمو

 .ءاملا نم عزفلا ثودح هعم نمأ نإ الإ لّوألا يف يقسي ال (©ةممع7) ناطرسلا ءاودو «بيرق نع

 ةثالث وأ نيموي دعب هتكردأ نإو «قرحملا (©8208:) ناطرسلا فصن انايطنج هتخسن يف لعج امبرو
 «لّوألا ىف هتكردأ ول هيقست ام فعض نيدامرلا 0464:هنه65) ءاود نم هيقست ام نوكي نأ بجيف

 ًافاعضأ رثكأف مايأ ةعبس دعب ناك نإو ءاهركذنس يتلا ىرخألا (146016565) ةيودألا لاح كلذكو

 نإو ءًاديدش أضم ٌصمو ءًاقيمع ًاطرش مايألا هذه لثم يف هتكردأ نإ حرجلا يلي اميف طرشاو .
 ملؤيف هيف طرفي الو «غالب ٍذئنيح حرجلا عيسوت يف سيلف «كلذ نم رثكأ هيلع تتأ مايأ دعب هتكردأ

 تضم اذإ ٍذئنيح هل ىنغ ريبك ال عيسوتلا نإف ًاحوتفم ىقبي نأ يف دهجا لب «ةدئاف ريثك الب ليلعلا
 «ةحوتفم ةحارجلا ءاقبب ٍذئنيح عنقاف ءرشتنا دق نوكي مسلا ّنأل اهنم برقي امو لوألا ةثالثلا مايألا



 مومسلا يف لمجم مالك : سداسلا نفلا /عبارلا باتكلا ضو

 رد سلا نر ناو هال ارحل ريتا و تنال كي يرحل نم هيلإ فضأو

 ًاعيرس 1 اب ورا يف اريك لاا أسيا عزل ينو يرغب ةرللا برأ

 تفخو «كلذ نم لوطأ ةدملا تناك نإ هنأ ىتح يكلاك بذاوجلا يف ءيش الو ءانركذ امم عرسأ

 بذج سيلف ؛ .حجني نأ دعبي مل ةذملا دعب ميظع يك ىلإ تردابو ءءاملا نم عزفلا يف عوقولا

 ةيودألا تلمعتسا قئاع كلذ نع قاع نإف «هداسفإو هريغ بذجك مسلا رهوجل هداسفإو يكلا

 .هوحنو لدرخلا داّمضك ةرّمحملا ةيودألاو حلملا مهرم لثم ٠ . يكلا ماقم موقت ىتلا (84601كمعو)

 . هتلتق هتممح نإ كنإف «لابقالا هيف رهظيو لبي ىتح .ةثبلا مامحلا تقولا اذه لثم يف هلخدت الو

 نأ بجي امم دربلاو ؛لئاوألا يف كلذ نأ نظأو ءهيف سولجلا عفني امم نزبالا نأ ليق دقو

 هزه انفيأ هتكمتألو .هدصفاف ًايناث هدصف ىلإ كلذ دعبو تقولا اذه يف تجتحا امّبرو ءهاقوتي

 ٌبصو لادتعاب همّمحو ؛ةلدتعم ةضاير همشجف اليلق ءربلا ىلإ هجوت دق هتيأر اذإو «همد ىلإ رظنلا

 نبجت الف «ءاملا نم عزفلا ىلإ هرمأ لآ اذإو .لدتعم نهدب هخّرمو هكلدأو «ًاريثك ًارتاف ءام هيلع

 امّبرو ءهسفن هجو فرعي مل امّبر هنإف اولاق «ةآرملا يف ههجو فرعي ال ثيحب رصي مل ام ًاضيأ

 يتلا ليحلابو «ديدحلا هيف أفطملا ءاملا نم هانركذ ام هقساف ًابلك ةآرملا يف نأ كلذ عم لّيخت

 ههاركإو هذش ىلإ تجتحا نإو ؛ءاملا هيقس يف ةليح لكب لتحاو ءجالعلا معن وهف اهركذن

 . ًابيجع ًاعفن عفنف ةفصانم جوزمملا بارشلا بّرج دقو «تادّربملاب هتدعم دمضو «تلعف

 نيطو بنرألا ةحفنأ : :ذخؤي ءةفصلا هذهب (81ءلنءم65) ءاود تقولا اذه يف عفني دقو

 راغلا بح «تايمخرد عبرأ دحاو لك نم انايطنجو رعرعلا ّبحو ةيردنكسا نم بولجملا ةريحبلا

 ميتاوخ اضيأو .ةيرصملا ةالقابلا لثم ةبرشلاو لسعب نجعي «تايمخرذ نامث دحاو لك نم ٌرمو

 دتوارر « ةتيهدوعرألا ةخفنا < ةصروأ يبظلا ةحفنأ «ةرشع دحاو لك نم رعرعلا ّبحو ةريحبلا

 ربدي «تايمخرد ثالث دحاو لك نم «يربلا باذسلا رزب ءامامح ءّرم .راغلا بح جرحدم

 ٌبح «ليقاثم ةينامث موتخملا نيطلا ًاضيأو . .ةالقاب ةبرشلاو لسعب نجعي مث ءولح بارشب اهنجع

 انايطنجلا لوصأ ءامهرد نيثالثو نينثا يبظلا ةحفنأ ءرشع ةتس بنرألا ةحفنأ :هلثم ثسمهدلا

 ضعب لاق دقو ءراح ءامب ةصح ردق هنم ةبرشلاو ,ءكسميو .«لسعب عمجي ةعبرأ رملا ,ةعبرأ

 .هدصقي ملف «بلكلا بلكلا هنع فرحنا بلكلا بلكلا بان هندب ىلع (آ.666565) قلع نم سانلا

 .هب قثوي نمم سيلو بالكلا رئاس كلذكو

 8 دو ةفرشملا 01من صعو) ةيودألا يف 7 : لصف '

 . بارشب موتخملا 5 .«ةدعجلاو «نيتنسفألاو «تيتلحلاو «.ضضحلاف ةطيسبلا اّمأ

 بلكلا ةضع يف عفنلا ىنعم نم قتشم ةينانويلا يف همسا نأ ىتح «بابلا اذه يف بيجع زينوشلاو
 انايطنجلا نم ريخ هل (84لنءنه69 ءاود الو اولاق ءاداّمضو ابرش هل دّيج ٌرملاو ءبلكلا

 . كلذ نم ءايشألا عفنأ تناك تبرش اذإ نيطارسلا نويع نأ مهضعب يكحو ءًاضيأ سويرذامكلاو

 بلكلا (81009) مد نأ مهضعب معزو 0 يبا وع

 ايوشم بلكلا بلكلا (آن/62) دبك همعطأ اولاق كلذكو . هيلع مدقأ ال انأو 2 02 يبيع جتحلا

 دلج وأ .هبلقو روكذملا (11962) دبكلا همعطأ اهلا نم عردلا دعبو اولاق .هضع يذلا اضوضخح



 ضم مومسلا يف لمجم مالك : سداسلا نفلا /عبارلا باتكلا

 «لاحلا هذه يف رتسديب دنجلا عم هنادوهام هتيقس اذإو إو اولاق .ةيوشم ءاجرعلا ةعبضلا (51)

 . عزفلا لازو ءهنم عفتنا هنم ةفايشأ هتلمحو

 .ًافلاس هانركذ امم بيرق ريبك قايرتو سونيلاج (346016265) ءاود ةبكرملا نمو

 : هتححسنو

 ردنك «ةسمخ دحاو لك نم ءانايطنجو قرحملا يرهنلا (28م62 ناطرسلا نم ذخؤي
 ةثالثو تيب حمل .نانثإ راكم ءةثالث ةثالث ”عجدرتد
 نيعبرألا لبق ةريثك امايأ كلذ لمعتسي ٠ .يشعلاب ىرخأ

 , : مهل عفانلا حي درارذلا (066010565) ءاود ةخسن

 سدعلا نمو .ءزج ةحنجألاو سوؤرلاو مئاوقلا ةفوتنملا رابكلا نامسلا حيرارذلا نم دخْؤي
 ؛ءزج سدس دحاو ّلك نم ؛ينيصرادلاو لفلفلاو لفنرقلاو لبنسلاو نارفعزلا نمو يرع ةقعلا
 «ناقناد اهنم ةدحاو لك ًاصارقأ صّرقيو ءامب نجعيو :حيرارذلا ًاصوصخو ًامعان عيمجلا قحسي

 سدعلا خيبط برش (8124062) ةنائملا يف ًاصغم دجو نإو ل حد

 يف لوبي ىتح سلجيو «هبرش دعب موي لك ماّمحلا لخديو «نمس وأ ؛دبز وأ زول نهدو رّسقملا
 .ةريلا نقوتيو اذيبت ترشيو «نّمسم جوّرفب جاذيفسا نم ًابطرم ءاذغ لمعتسيو .نزيإ

 : حيرارذلا ءاودل ةرصتخم ةخسن

 بئارلا كلذ بصي مث :ةليلو ًاموي بئارلا يف عفنتف ٠ ءانفصو ام وحن ىلع حيرارذ ذخؤت
 قحسيو لظلا يف فمجي مث «تارم ثالث كلذ لعفي ةليلو أموي هيف كرتيو ؛ ؛رخآ ابئار لدبيو اهَنَع
 ىلإ لصوت هبرش اذإو رتاف ءام وأ «بارشب ناقناد امهنم ةبرشلاو «صّرقيو ًارّشقم ًاسدع هلثم عم
 ل ا ل ا
 . ءاملا نم عزفلا نمأ دقف (81000) مدلا لاب اذإف «هيف لابو نزبالا لمعتساو

 عيسوتلاو بذحلل اهوحنو تادامضلا يف : لصف
 . ةعامج هب دهشو : ادنِح عفان بلكلا 0 نأ ليقو : لت اذان تيدلحلا

 لعجي نأ ةّوقب هنع ٌمسلا بذجي اًممو ؛غلاب دّيج حلاملا كمسلا محلو .ءبورشمو داّمض موثلاو
 عنعنلاو ءلخبو هدحو مركلا دامرو نورطن عم ًاصوصخو ءاقّتعم ناسنإ (ا]:806) لوب ةضعلا ىلع
 جئايزارلا لضأو تلوم ملادبدج يناتسبلا ءاثقلا قروو ءًادج بيجع ريشواجلاو .حلملا عم
 لمنلاب دّمضي نأ ًاضيأو :ارارمكمتسلا ءارغب عضوملا ىلطي نأ ةبيجع ةعفنم عفني دقو أولاق
 ةرشع زوألا محش ةعبرأ حلم «دحاو رحبلا دبز .«نانثا قروي «ةثالث بالليل اضيأو .قوقدملا
 . ةجاحلا رادقم ءانحلا نهد «نيثلثو

 ءاملا هيقس يف لايتحالا يف : لصف

 لاقو :هبرش عبضلا (5615) دلج نم ءانإ يف هتيقسف ءاملا نم عزف اذإ هنأ («سويرغليف» ركذ دق
 بلك (5اه) دلج وأ بشخ نم هؤانإ ناك نإ انفونضتتو ل و 0 هريغ
 نأ ءالؤه ريغ لاقو ءأضوتملا قرخ نم ةقرخ هقوف وأ ءانإلا تحت لعجي وأ مهضعب لاقو .بلك



 مومسلا يف لمجم مالك : سداسلا نفلا /عبارلا باتكلا ضف

 اهيف ءاملا تصتو ا لا ا «ينغي ال كلذ نم ايش

 :يهذ نم ةضاتخ بيبانأ وأ «ءاويف املا تضيو «قلحلا ىف اهقرط لة جيوب :هاملا ركن امي ةاظقم

 ءاملا اهيف لعجي عمشلا نم وأ «لسعلا ديقع نم ةفّوجم ءايشأ ذخنت وأ ءاملا يقس يف ليحلا نمو

 ظ . .اهعلبب رمؤيو

 اهبيلاخم ةحارجو دسألاو دهفلاو رمنلا ضع يف : لصف

 نم اهبيلاخمو اهباينأ ولخت ال لب ٠ « سانلاو ةميلسلا بالكلاك تسيل اههبشي امو عابسلا هذه

 . ليلق رمأ هبذج يف يفكيو ماحلإلاب مث ا 38

 يناير ىلا نا رع راي ا يلدا زينل كا الع

 ءيلم ةيقنت سدح اذإف ؛ «لسعلاو نورطنلا لثمب كلذو ءاميلس ناك نو ءهضع هنع ولخي ال يذلا

 لاق « ا ؛لسعلاو زوألا محشو ليآلا محشو ًانمس حرجلا

 درقلا ضع يف :لصف
 ديمضتلا لثمب كذو ءهضع يف تناك نإ نو يسال يح و

 .حلم عم جنسادرمب وأ «جفلا ًاصوصخو ؛«نيتلا وأ ءرملا زوللاو لسعلاو لصبلاو ٌلخلاو دامرلاب

 زينوشلاب هحتفتو «ءاملا يف فودملا جنسادرملاب همرو نكسيو «لسع عم جئايزارلا لصأ وأ

 حم

 جالعلا ميجالغو مسجلا ىف ةرضخو ديدش ©هنم) عجو رّونسلا ضع نم ضرع امبر

 دامها اهنا اهنيلكابو «يّربلا ح جنتوفلا دامضو لصبلا دامضب نوعفتنيو ماعلا (1:ءونصعم#

 .ءاملاب مسمسلا وأ زينوشلا نم ْذخّتملا

 سرع نبأ ضع يف : لصف
 جالع نم بيرق اهجالعو «ةدومك ىلإ اهنول نوكيو «عجولا وشف ةعيرس هتضع ّنأ اولاق

 اهنم عفنيو ءامهيلع فرصلا بارشلاو امهلكأو «موثلاو لصبلاب ديمضتلا نم ركذ ام (1:ةداصعه)

 ىلعو هتضع ىلع ًاخولسم هب ديمضتلا نأ قايرتلا باتك يف ليق «ةنسركلا قيقد عم َجفْلا نيتلا

 . لاححلا يف ائربي عفان دّيج ٍبِلكلا بلكلا ةّضع

 الغلا وهو يلاغوم .ةضع يف : لصف

 .ةفاطل عم ةدمرلا ىلإ ليمأ هتول «هذق يف سرع نبا نم رغصأ ناويحلا اذه مهضعب لاق

 « هييصخس و هيلإ رفط ًاناويح ىأر اذإ هنأو اذه لاق ؛ةياغلا يف هتعسو ةياغلا يف مف لوطو ةقدو

غص هانيعو ددحم همطخ نكل اهنول يفو رأف ةروص يف وه مهضعب لاقو
 تاقبط هنانسألو «ناتري



 1 مومسلا يف لمجم مالك : سداسلا نفلا /عبارلا باتكلا

 (مهنم) عاجوأ هتضع نم ضرعت اولاق «قوف ىلإ ًأريسي افيقعت ةفقعم ضعب قوف اهضعب ثالث
 لوح ثدحتو .اهباينأ بسحب عضاوم يف (ةنمءاة5) ةرمح روهظو «ندبلا يف سخنو «ةديدش

 ءدمك اهب طيحي امو ةدمك دعاوق ىلع ةيومد (84هذو؛ان,© ةبوطر ةأولمم (815615) تاخافن ةضعلا

 هيف رهظ امبرو «تاقافص وذ 0162 بصعلا نول يف ضيبأ مح جرخ اهتحت امع قش اذإو

 لكأتيو نفعي مث «ءيديدص (د5) حيق لّوألا يف ليسي لب اولاق .طقسو لكأت امّبرو ام قارتحا

 (16826]1) لوب رسعو (126[65[12) ءاعمإلا يف (011065) صغم ىلإ رمألا ىّدأت امّبرو ءهمحل طقسيو

 .دساف دراب قرعو

 جالعلا يف : لصف

 ءراحلا حلاملا ءاملاب لطنيو «لخ عم وأ ةدرفم ةّئقلا عضوملا ىلع عضوي نأ بجي اولاق

 « نيبجنكسب ريعشلا قيقد هيلع عضوي وأ . ةماعلا (1:ءدئصع2) تاجلاعملا نم هلعف مسر ام لعفيو

 وأ احرق رقاع اهيلإو ةّضعلا يحاون ىلع ٌرذي نأ بجيو ؛هيلع عضوتو اهنيعب ةبادلا قشت وأ
 0 ل .مرو نكي مل نإ كلذ لك ٠ «لدرخ وأ «قوقدم موث وأ «يزاّبخ

 ماّمنلا وأ ريجرجلا و أ بارشلاب يلغم ينمرألا حيشلاف هنم ىقسي ام اًمأو هب دّمضي ًاخوبطم ولحلا

 مره روحي يوك ره امو ءطرفلاو «ريجرخلا نرد وأ ءأحرق رقاعلا وأ بارشب ورسلا زوج وأ
 دج ناتدّيج فورخلا ةحفنأو يدجلا ةحفنأو انايطنجلا لصأ وأ ريشواجلا وأ ,«نيبجنكسلاب

 بطرلا راغلا قرو ةراصع هنم ءيش عفنأ ءاملعلا ضعب لاق ءأغلاب ًاعفن نيبجنكسلا عم نبللا هعفنيو

 ًاضيأ ةعيملاو «بارشلا عم بالبللا خيبط وأ موسيقلا خيبط وأ ريجرجلا خيبط وأ «بارشلا عم
 محللا طقس اذإف ءاهلاحب ةروكذملا ءايشألا تلكأ نإ كلذكو «بارشب تيقس اذإ مهل ةدّيج

 .اهجالعب ةحرقلا تجلوع دسافلا

 ظ ةسماخلا ةلاقملا

 اهضوضعو تاواليترلاو تارشحلا عوسل يف
 يرجي امو «تاءاطغلاو «ريبئانزلاو «تاواليترلاو .«براقعلا عسل ةلاقملا هذه ىف ركذن

 اهنم تاّيربلاب أدبنو اهارجم

 ةنيمس ىشنألاو فيحن قيقد ركذلا ّنِإف ؛نابرقعلا نم ربكأ ىثنألا برقعلا نأ موقلا لاف
 اميف ناتربإ براقعلا ضعبل نوكي نأ قفّتي دقو «ةظيلغ ركذلا ةربإو ةقيقد ىثنألا ةربإ ْنكل «ةميظع

 (؟76556]) قرعلا دربيو .ندبلا عيمج نخسيو «ةعسللا دربتو ةعسللا دنع نيتبقث كرتت ؛ «مهضعب معز

 رفاسيف عقي نأ نع راط اذإ (88:245) حيرلا هعنمي ام ًاريثكو «ريبك وهف حانجلاب برقعلا اًمأو . انايحأ

 اهتوطس ٌدتشت تازرخ تس هلام اهنمف : براقعلا بنذ تازرخ فلتخت دقو «دالب ىلإ دالب نم هب

 :ناولأ ةعست براقعلا ْنأ موق معزو لقأ هلام اهنمو ءاهغيدل لتقيو يرعشلا عولط نامز يف

 تاينابزلا دوسلا ةيبهذلا اهنمو ءرضخلاو .ءبهكلاو .«دمرلاو ءرمحلاو ءرفصلاو «ضيبلا
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 «ةّيناخدلا اهنمو ءذؤم عجوو يربإ سخن اهتبرض نم سحي ةّيرمخ اهنمو «بانذألا فارطأو
 ظ . لقمع طالتخاو ةهقهق اهغدل نم ضرعيو

 اهعسل نم ضرعي ام يف : لصف
 ةراتو بهتلت ةرات دتمم عجوو ءرمحأ ًابلص أمرو اهتعاس .نم مرت نأ اهعسل نم ضرعي

 سخنك سخنو ةتغب (7010) عاجوأ ضرعتو «جلثلا تبكب مجري هندب ّنأب هدنع لّيختيو «دربت

 ءاهيلع دمجي جزل ءيش فذقو ءاهدربو «(آنم5) ةفش جالتخاو .«.قرع كلذ عبتيو ةرفالا

 .«ةبرضلا ىلت ىتلا اصوصخو .فارطأ دربو داعتراو «(5181 رعشلا نم بّبقتو «ةريرعشقو

 .نطبا ىف ةخفن ضرعتو ء(معصنو) بيضقلا دادتماو هويكمرألا ءوتنو «ندبلا عيمج ءاخرتساو

 طابالا ماروأ ضرعتو «لفاسألا يف ةعسللا تناك نإ ًاصوصخو «طارض هغودلم ىلع عقو امبرو

 برقعلا تناك نإو نوللا ليحتسيو «قوف ةعسللا تناك نإ اصوصخو «ريثك (01012082) ءاشجو

 يف يكلاك عسللا ناكو ةروكذملا لاوحألا تطرفاف ءًادج ةئيدر ضارعألا تناك ةءادرلا ةديدش

 ءاهيلع دمجت ةجزل (34هزؤ61:©) ةبوطر (آنمو) ةفشلا ولعتو ءادرب ضفتني هلك ندبلاو .هقارحإ

 طسبنتو نيفقاملا يف (5070ع5 ه[ اطع ءالعه) صمرلا دمجي مث «ةبوطر كلذك (86) نيعلا نم ليستو

 (1ةهصعدع) ناسللا ظلغيو ءركذلا مريو (ةهان5) ةدعقملا جرختو «(مطتوأواتع) ةنحسلا ةلاحتسا

 (1هماط) نانسألا بكرتت امّبرو «ةيقلحلا (0:ع25) ءاضعألا جّنشتتو «(16هاط) ناتسألا كطصتو

 نايرشلا اهتبرضب تباصأ نإ «سونيلاج» لاق .ءيدر ليلد وهو «حتفني ال ضعب ىلع اهضعب
 . ةنومع تتروا ةدوو الا فأ اي تثدحأ (01696) بصعلا وأ ءايشغ تثدحأ

 جالعلا يف : لصف

 لمعي نأ بجي ام لّوأو ؛هوحنو سرواجلاو حلملا لثمب ديمكتلابو ةماعلا نيناوقلاب جلاعي
 ةفيطل ةداح (384ءلنهنصعو) ةيودأ هيلع لمعتستو .«بذجلا يف ليق ام رئاسو هطورشب صملا وه

 ةيودألا لضفأ نم هنإف ءرخلا امأو .احرق رقاعلاو «موثلاو «تيتلحلا : لثم «باهتلالا ةعيرس

 قرو اهقرو ّنأكو «ةشيشحو قدنب لكو «يدنهلا قدنبلا وهو ةّنَّرلا بل كلذكو ءهل (84641هن565)

 اهقاذم «ةجوزل اهمعط يفو ءأربش اهرطق نوكي ريودتلا ىلع ضرألا ىلع ةطسبنم شوجرزملا
 شئاشح اضيأ اوركذو .لاحلا يف (5ةنه) عجولا نكسيف ءاملا يف برشي صفعلا قبنلا قاذمك

 هل اتابن ًاضيأو «عبصأ ردق ضرألا ىلع اهقاس عفتري ةرجش ًاضيأو ءاهفرعن مل اهئامسأب ًاراجشأو

 عجولا هبرش نكسي حلبلا معط همعط حلبلاب هيبش اهيلع رهظيو «عارذ ردق ولعت ةيوتسم ناصغأ
 هنم عفنيو «لكأ اذإ بيجع ليقشإلا لصبو «كلذ يف ةياغ ةيربربلا ةبعللاو «لاحلا يف (مةند)

 ءاود تيتلحلا ءاودو ءانيرجشلاو ةعبرألا قايرتو ةرزع قايرتو سوطيدورثملاو قورافلا قايرتلا
 دهشي ثيحب يّربلا مطرقلاو «نآلا بّرج امم لمرحلاو ارشافلاو ءدل ديج (04641هزه69)

 نم يقس ّنِإ موق لاق .ةكاشلا فشارحلا فانصأ نم وهو .عجولا نكسي هكاسمإ نأ «سونيلاجل

 هتيدوأ نمو «مهرد فصن ىلإ لتاقلا نأ لتقي ملف «هعفدو هعجو نكس ةمسمس لثم شيبلا

 لكؤيو زوج هلثم عم ناك اذإ اصوصخو «ةينه دعب هيلع بارشلا برشي بارشب موثلا هل ةدّيجلا .



 ليتحا نإو ءافدلا ديدش عضوم يف رثدي نأ بارشلاو موثلا لوانت دعب بجيو ؛ةيقوأ بيرق امهنم

 نأ ىف ضرغلاو .«قرعي نأ كلذ ىف ضرغلاو ءًاعفان ناك راح ءام (3مهان:5) راخب قوف هتبصنل

 اناويش ا ويوشا اوس رضااذإو .مهل عفنلا ديدش مامحلا يف قرعلاو .جراخ ىلإ داوملا كيرحت قرعي

 .اقرص

 .لظنحلا لوصأ ءربكلا لصأ روشق .راغلا تح «انايطنج .ليوط دنوارز ذخؤي

 . لسعب عمجي ءارشاف ءرفص (6556) قورع  يطبن

 : دج رخآ
 لخ «نوفاثوسكا دحاو لك نم ؛يقوقدنحلا رزب «يشبح نوّمك «يّربلا باذسلا رزب ذخؤي

 ىلع دازي ال .يمخرد هنم ةبرشلاو ةيودألا عمجتف «لخلا جزلي ام رادقم غمص ؛ .نجعلا رادقم

 .رخآ يمخرد فصن يقس .ةدايز ىلإ ىرخأ ةعاس دعب جيتحا نإ لب ٠ «رطخ هيفف كلذ

 : هل دتج قايرت

 دحاو لك نم ءّرملاو تيتلحلاو سبايلا باذسلا قرو 0 لا

 . بارشب مهارد ةثالث هنم ةبرشلاو لّسعتو َنالف عقن دق نيتب نجعي ( ءزج فصن

 : هل دّيج قايرت

 . ءاليترلا ضع نم ًاضيأ عفنيو «بارش قاوأ عبرأب تاسولوبأ

 سعلاو ةعيملاب نجسو. «نقينأ لقلقو رغست يبدع دم «ربشو اج ةخؤي اضيأو

 : هتفصو

 قوقشخرطو ليوطو .جرحدم دنوارز :نيتتفأ ء«ربكلا لوصأ ء«لظنحلا لوصأ ذخؤت

 .هل ريظن ال ةياغ بيجع مهرد ريبكللو «ناقناد يبصلل ةبرشلا «ءاوس ءازجأ

 ظ تابورشملا رئاس ىف : لصف

 دعسلاو «بارشب مهرد نزو انامدرقلا ًاضيأو ارشافلا ًاضيأو «تيتلحلا ةدّيجلا ةبرشألا نمو
 ًابورشم جنيبكسلاو ابدنهلاو قوقشخرطلاو يّربلا ضاّمحلا رزبو هرزبو جورذابلاو سآلا بحو

 نزو غودلملا نوقسي برعلاو .نتالا نبلب برش نإ يرهنلا ناطرسلاو يّربلا جنتوفلاو ءايلطمو

 دإ نيجعلا حلم .حلملا اوبّرج موقو أنّي ًاعفن هنم عفنيف .ًاقوحسم لظنحلا لصأ نم نيمهرد

 .لخنلاو ٌقدلا دعب رقبلا نمسب , نجع اذإ رضخألا نانشألا نأ موق معزو . ىفك ةحمق هنم فتسا

 رّرضتي مل جورذابلا وأ لجفلا لكأ دق ناك نمو .عفنلا ميظع ناك نيلاقثم نم ًابيرق هنم ذخأو

 تبرشو تفُفج اذإ كوكرخ ىّمست ىتلا ندبلا ةميظعلا اهل حانج ال يتلا ةدارجلاو ,برقعلاب
 .هعفن لسعلاب ًانوجعم ةّيوسلاب جنبلا رزبو نويفألا اهغيدل يقس نإ هنأ ةقثلا لاق «عفن بارشب

 «ةعفنملا بيجع نوقيراغلاو «ًءالط عفني امك ًابرش عفان يدنهلا دادملا نأ مهضعب معزو



 . ءارخلا خماكو لجفلا قروو يقوقدنحلا رزبو .ةصاخ راغلا ثحو ءاهترهزو ىثنخلا ةرمثو

 ةبرشلا مهرها .لمرحلا رزب :ريشواجلا لصأ «زيئنوش .دناورز ذخؤي انضمأَو

 . بارشب نايمخرد

 عرج عبو « ثورحم ءءزج فصن .لملف .«ءزج ءزج «دنوار يف ءاحرق رقاع ذخؤي ايشنأَو

 ش . ةالقابلاك ةبرشلا

 نامهرد ةبرشلاو «لسعب نجعي ءةيوسلاب ءاحرق رقاع «ليوط دنوارز ذخؤي ًاضيأو

 . صارقأ هنم ذختي ءءازجأ ةعبرأ ارشاف «ءاوس ءازجأ «نويفأ ءريشواج رم ًاضيأو .بارشب

 ردق ىقسي ءءزج دحاو لك نم ءاحرق رقاع «ليوطلا دنوارزلا لصأ روشق ذخؤي اضيأو

 ررب نمو «ةينامث رفصألا تيربكلا نمو «ةتس:يبارشلا ٌيدرد نم ذخؤي موق لاقو . بجاولا

 ةامحلس مدب عمجي .«.نامهرد دحاو لك نم ريجرجلا رزبو رتسديبدنجلا نمو .ةثالث باذسلا

 . بارش يقاوأ سمخب مهرد ةيرشلاو « ةيرحب

 ةدمضألاو ةيلطألا يف : لصف
 يذلا تابنلا اشياو ةاضيأ انهننذو «برقعلل ةدّيجلا (612565) ةدمضألا نم اهسفن برقعلا

 (81000) مدلا تيميو «ةّحصلا لاح يف هب دّمضي ام رذخي هنأ ىلع هب ههبشل برقعلا بنذ هل لاقي

 .عامجإب تعفن برقعلا عسل ىلع تعضوو تّقش اذإ ةرأفلاو .دوهيلا ضعب معز ام ىلع هيف
 نبل كلذكو «عجولا نكسو عفنف ءالط يدنهلا دادملا اضيأ نحن انبّرج دقو .عدفضلا كلذكو

 دّيج لخب يلقلاو «عجولل نكسم كلذ يف بيجع اولاق اميف رذالبلاو رتسديبدنجلا فلا نيتلا
 نمسلاو خوبطملا موثلاو حلاملا كمسلا محلو مطبلا كلع وأ «جتيتارلا عم يحلا تيربكلاو

 ةراصعب ريعشلا قيقد اضيأو ءحلملا عم امهالك وأ يمطخلا رزب وأ ناّتكلا رزب اضيأو 0

 ةدّيجلا ةيلطألا نم جورذابلاو «مامحلا ءرخ عم ةخوبطم ةطنحلا ةلاخن ًاضيأو .ةخيبط وأ باذسلا

 جورذابلا عم امامحلاو قوقشحرطلاو ابدنهلاو لظنحلا لوصأ كلذكو هنالا نذ عضرلا ةنكسملا

 سيل يتلا (31علنعتصعو) ةيودألا نم (انونصع) لوبلا حلم ًاضيأو «سبايلا شوجزرملاو «دّيج ءالط

 «ىّمحم رجح ىلع لخ (72مهان5) راخب ىلع ةعسللا كسمي نأ هنم عفني اًممو . عفان عفن اهءارو

 ةراصعو ًانخس رحبلا ءامو «بيجع جنوبابلا خيبطو «ةرجنألا خيبطو ةلاخنلا خيبط هتالوطن نمو
 رطق اذإ ةغزو هيف خبط تيزو ؛بيجع نخسملا ضيبألا طفنلاو .بيجع هخيبطو يقوقدنحلا
 . عفنلا بيجع ناك ًاراح ةعسللا ىلع

 ةرارجلا ىف : لصف

 ركسسو:نوخلاب ردك و ةدااع اهدوجسو هتانذألا هدام فدعا ةقاذجلا تراقملا هه
 مث .هدعب وأ ادغ لب لاحلا يف اهب رعشي مل تعسل اذإو «ناذجنالا نداعم .يفو ؛ةصاخ مركم

 ةعسللا عضوم حّرقتيو «ناتسل 00 ناقري ضرع امئرو نوللا رّيغتيو ءبرك ثدحي

 الو يشغلاو ناقفخلاب أدبيو «كالهلا ىلإ هرمأ لآ امّيبرو «ةعيبطلا تبستحا امّبرو .مدلا لوبيو

 .مومسلا ةئيدر اهْنِإف اهعجو ةفخلا اهب نواهتي نأ بجي



 ما مومسلا يف لمجم مالك : سداسلا نفلا /عبارلا باتكلا

 تابورشملاو « عضوملا يك (1:ءداصعم») تاجلاعملا لضفأف ماعلا (1ءعواطتع21) جالعلا لعب

 «بيهللا دتشا اذإ اصوصخ تائفطملا عيمجو «ريعشلا ءامو قوقشحرطلا ءامو ٌرملا سخلا ءام

 ءاملاب برش اذإ ةدعجلا لصأ نأ موق لاقو «درابلا ءاملاب حافتلا قيوس ةبّرجملا هتاجالع لضفأو

 .لاقي اميف هل ديج (346لنءمع5) ءاود نسارلاو ع عفن

 دّبج يركسعلا قايرتلاو
55-0 

 ء«سياي قوقشحرط «ءارخ ء« جرح دم دنوارز «يمور ةيفسفا ءانايطنج ءربكلا روشق ذخؤي

 . نيمهرد نزو هنم ةبرشلاو عيمجلا قحسي

 : هل رخآ قايرت
 ثالث اهنم فتسي «ءاوس ءازجأ «ةربزك ءضماحلا حامتلا قرو «سباي قوقشخرط ذخؤي

 .ةدربم اهتاراصعو «هكاوفلا هايمب هك يد (1م2ةصتص1(2غه5) باهتلا هل ضرع اذإو «تاحار

 ضماحلا بئارلاو حافتلا قيوسو يماشلا حافتلا بارش هنم عفن (13طال625013) ناقفخلا ضرع نإو

 ةعيبطلا تسبتحا نإو ءدّربملا درولا نهد عم هكاوفلا هايمف بركلا ٌدتشا اذإو ءروفاكلا ضارقأب

 مرو نإو .مدلا ([1كمع) لوب (1ءونطتعه) جالع لمعتساو دصف (81009) مدلا لاب نإو ءنقح

 إو «نيبجنكسلاو ايدنهلا ءامب رغرغو «هتحت يذلا (؟ءووؤءا) قرعلا دصف (1ةمعانع) ناسللا

 كلوعو .ءالط لخلاو ينمرألا نيطلاب اهيحاون يفو ءداحلا ءاودلاب جلوع هلكأ ا

 تاواليترلاو ناثيشلاو بكانعلا فانصأ ىف 1 ني

 مث «فانصأ ةّنس اهنأ ءايشألا هذهل ةبرجتلاو ةاعارملا باحصأ ركذ دقف تاواليترلا اَمأ

 نم لوألا نأ «ءابطألا نم نيدمتعملا ضعب لاقف ءاهنم فنص لك ةفص نع ةرابعلا يف اوفلتخا

 .داوس ىلإ نوكي ام نوللا َّيبنعب نونعيو «نوللا ّىبنع «لكشلا رّودم نويغوار ىّمسيو اهفانصأ
 هتبقر يف يتلا ءازجألا يفو ؛لكشلا رّودم كلذ نم ًامسج ضرعأ وهو .ءسوقول ىّمسي يناثلاو

 وهو «سوغيمروم ثلاثلاو . سلم ةلخلختم «ةزراب ةئتان ماسجأ ةثالث همف ىلعو «ةرهاظ زوزح
 راغص ةتئان ماسجأ هندب ىشغتو «ةدمرلا ىلإ هنولو ,ءفورجع ةاّمسملا ةريبكلا ةلمنلا مكح يف

 وهو «بلص هسأرو هندب عيمج نإف «نولقفوريليقس وهو عبارلاو .اهرهظ دنع ًاصوصخو ءرمح
 هندب ىلعو هقيقد مسجلا ليوط هنإف ءنوقيلقس وهو سماخلاو .ةريبكلا ةلمنلا عاجل جاجوو

 0 .«.سيطقلوفوترق وهو سداسلاو . هقئعو هسأر دنع ًاصوصخو ءطقن

 ةدحاو ًاضارعأ تاواليترلا فانصأ عيمج عسلل لعج بيبطلا اذهو .هفنع تحت ةربإلاك هل «نوللا

 ىّمسي يذلا توبكنعلا هبشت ةباد ءاليترلا ّنأ لجرلا اذه ريغ لاقو «ةصاخ ًاضارعأ رخآلا دازو

 اهّرشو .ًافنص رشع انثا «سونيلاج» لاق ام ىلعو .ةريثك اهفانصأ نأو «بابذلا داّيص وهو ءدهفلا
 ءاضرأ توركتعلا هي : ناكموا هوس اينو هع ندضيم تريكملا هناك ا دع يهدف + ةنريضتولا



 رهظلا ةددحم ىهو ةيبكوك مفلا ةريغص (8000:6ه) نطبلا ةرودم ءاضيب اهنمو ءءاطقر اهنمو

 اهسأر طسو يف اهمف مسالا اذهب ةصوصخملا ةّيبغلا اهنمو «ءابغزلا ءارفصلا اهنمو «ةقاّرب طوطخب

 برضت نأ تدارأ اذإو ءاهيلجر ىلع تقلتسا عسللا تدارأ اذإو ,فلخ ىلإ ةلئام راصق اهلجرأو

 ءارمح «لمنلا هبشت ةّيلمن اهنمو .ىلوألا ةّيبنعلا نم فطلأ ىهو «ةريسي (356[84015) ةيوطر تفذق

 ءارمح ةيروبنز اهنمو «ةيحورذ اهنمو «ةفلتخم ناولأب ةطقنم ءرهظلا ءاضيب «سأرلا ءادوس «قنعلا

 اهّنأكو ءاهرغصل كلذب تيّمس ةينسركلا اهنمو «ًاضارعأ اهنم ةدحاو لكل لعج مث ءروبنزلا هبشت
 ةّيرصملا اًمأو .بغزلا ةريثك مئاوقلا ءاضيب (469ك068) نطبلا ءا رقش مفلا ةريغص ةرّودم ةنسرك

 ريطي يذلا بابذلا ةييشتا نييك نمار نص 0 ا رول :الوأ تكد يتلا

 . جارسلا لوح

 ليصفتلاو ةلمجلاب ءاليترلا هتعسل نمل ضرعي ام يف : لصف

 فداصت ال كلذلف .برقعلا ةعسل صوغ صروغت ال ءاليترلا ةعسل ْنأ «سونيلاج» لاق

 نأ لوألا يماسألا اهاّمسو ةّنس تاواليترلا فانصأ نأ ركذ نم لاق .رثكألا يف رضخت الو ءاقرع

 ءرمحأ تاقوألا نم لقألا يف ةعسللا عضوم نوكيو «ةعسللا عضوم مّروت يف كرتشت اهعيمج

 هنأ نورخآ دازو «(55281) قاسلا ىلإ تدتما امبرو «هيلي امبو هب ةكح اذ رضخا ًادمك اهرثكأ يفو

 ةدورب ماظعلاو ةّيبصعلا ءاضعألل ضرعت لّوألا لاقو . باهتلا الو ًادج ريثك ءوتن كانه نوكي ال
 «شعتراو دعتراف هلك ندبلا (©019) درب امبرو «فاتكألاو رهظلاو نطقلاو ةبكرلا لثمل يأ ءامئاد

 (6)8) نينيعلا يف لخيتيو ء«هجولا نول ةرفصو رهسو حربم ديدش (ةذ») عجو كانه نوكيو لاق

 برقب اصوصخو «نطبلا لفسأ يف ٌسحيو ءأرتاوتم أرطق عمدلا رطقيو «داتعملا نم بطرأ امهنأ
 يف رهظ امبرو «لفسأ نمو قوف نم ةيئام ةدام عفد يف ةعيبطلا لكجإتو .ءالخلاو غارفلاك ةناعلا

 لصافمللو «خافتنا (5:10165©1) نييثنألاو نيتيبرألا يف ضرعيو «توبكنعلا جسن لثم ةداملا كلت

 اقرع ندبلا حشريو ؛نايثغو داؤفلا (©ةذه) عجو ضرعيو .هطسبنم يوتسي داكي ال جّتشتلاك ضبقت

 هجولل ضرعي هنأ نورخآلا دازو «نيمسربملا عادصك ًاعادص (3624) سأرلا عدصت امبرو ءأادراب

 ضرعيو «توبكنعلاك هعم جرخ امّبرو ءرسع اهبحص امير ةقرح لوبللو «لقث ندبللو «رافص
 راكسنا ناسلل ضرعيو (58:ه2805) ةدعملا ىف اذكو «ديدش دذدمت ةناعلاو بكرلاو بيضقلل

 هنم ضرعي ِهّنإف هاكح ام ىلع سداسلا عونلاب صاخلا امأو لّوألا لاق .عاجوألا دّمشتو ءةسبحو
 .لاق اذه ءأدج ريثك (1ءعصد# جالتخا عم ادج ديدش صاقتناو «ةدعملا يف ديدش (5ةند) عجو

 اهغدل نم ضرعيف اهنم ءارمحلا امأ ءاولاق مهّنأ وهف «هريغو «سونيلاج» هركذ يذلا ليصفتلا امأ

 عم امهتعسلب (©هنه) عجولا دتشيف ءاطقرلاو ءافوسلا اها: «قوكسلا عيرس ريسي (©هنه) عجو

 مفلا ةريغصلا (460065) نطبلا ةرّودملا ءاضيبلا اَمأو نيذخفلا يف لقثو ةشعرو دربو رارعشقا

 . هفالتخاو (4600م65) نطبلا ءاخرتساو صغمو ةكح عم ريسي (©ةن#) عجو اهتعسل نم ضرعيف

 (8620) سأر لقثو ردخو ةريرعشقو .ةكح عم اهتعسلب (©هنه) عجولا ٌدشتيف ةّيبكوكلا اًمأو

 هلك ندبلا دربو «ةبرضلا عضوم يف ديدش (مةن») عجو اهنم ضرعيف ةّيينعلا امأو .ندب ءاخرتساو
 .هلك دسجلا يف ردخو «(7هذ© توصلا عاطقناو «دراب لايس.قرعو زازكو «شاعتراو رارعشقاو



 مام مومسلا يف لمجم مالك : سداسلا نفلا /عبارلا باتكلا

 .ردك لوبو «ةدارإ ريغ نم (5مءممص) ينم فذقو ظاعنإو «(6ءمنو) بيضقلا رتوتو .نطبلا مروو

 ءمئاد (7هدنا) ءيق رتاوتو «ةدعملا (مهنه) عجو اهنم ضرعي ةئيبخ اهنإف ةّيناخدلا ءادوسلا امأو

 0 عب ءارفصلا امأو : امرت لتقيو ءرصحو « عباتتم لاعسو ءعادصو

 ائيش مهضعب دازو ءًاريثك لتقتو .نطب خافتناو ءدراب قرعو .ةشعر ثدحتو دج اهتعسل

 ” ةلتقور 6 اططون رعلا فطن ؟(©مهزت) بيضقلا توتو ءظاعنإلا نم ةّيبنعلا نضع تفاصوأ
 امأو .ملألا ليلق ميلس اهعسلف ةّيلمنلا امأو . هيعارأف قوثومب كلذ سيلو ءزازكلاو (5م65») ينملا
 «عضوملا يف مرو اهنم ضرعيف ةّيروبنزلا امأو .ناسللا لقثو «ندبلا طفنت اهنم ضرعيف ةّيحورذلا
 اهضارعأو ةئيبخ اهّنإف ةّيئسركلا اّمأو . نيتبكرلا فعضو « بلاغ (156 008 /علا) تابسو زازكو

 ثدحت ةئيخ اهّنإف ةّيرصفلا امأو . ةّيبتعلا ضارعأ نم بعصأ اهتكل «ةّيبتعلا ضارعأ سنج نم

 .يحو توم اهبقعيو اناس ءاةيدف اعادبس

 جالعلا يف : لصف

 ءامب عضوملا لطنو ّصملاو بذجلا نم (6856521) يلكلا نوناقلا لامعتسا اضيأ مهجالع
 يف ءيش عرسأ نزبالاو «ماّمحلاو «براقعلا باب يف ةروكذملا تاقايرتلا ءاطعإو ءراح حلم

 نأ بجيف .داع هنم اوجرخ نإو ,.مهعجو نكس نزبالا يف اوعقنتسا اذإ مهنإف .مهعجو ناكسإ
 . ةعاس لك اوممحي

 لثم عسل يف ىقسي اولاق :تاّيحلا نم سانجأو يرحبلا نينتلاو ءاليترلل دّيج قايرت ةفص
 لصأ «ءدنوارز «ضيبأ لفلف ذخؤي : هتخسنو «ةفصلا هذهب (84641هنه65) ءاود نوغورطو ايرومس

 قرو «يشبح نومك «دوسأ قبرخ ءوقود ءاحرق رقاع «نيدران ءينوجنامسالا نسوسلا
 اق عب «يرهن ناطرس .«ينيصراد «بنرألا ةحفنأ «نامرلا ءامقأ (نورطينوفأ «توبنيلا

 ةنمرقا لك نضرتيو ريكا :رابهحب نجيعيرا ندي ةنقرأ دحئاوب نك عم .ءةاسلللا كح «نتاعتحلا
 ناديعو «ضيبألا نسوسلا لصأو خسنلا ضعب يفو «بارشلاب ىقست ةبرش وهو «يمخرد
 سفركلا رزبو ءورسلا زوجو «يقوقدنحلا رزبو .ناسلبلا

 ظ : بّرجم كلذل قايرت

 «يقوقدنحلا رزبو «هروشقو «بلدلا ةرجش قروو «يشبحلا نوّمكلاو ربونصلا بح
 «ثبشلا رزبو «موسيقلا رزبو ءأدج دّيج سآلا ٌبحو «يّربلا ًاصوصخو ءدوسألا صّمحلاو
 نزو ناك اهّيأ نم ةبرشلاو «يّربلا سخلا نبلو «ملاعلا يح ةراصعو ؛ءافرطلا رزبو «دنوازرلاو
 «تاناطرسلا قرمو «ينيصرادلاب ًاصوصخو ءورسلا زوج هيف خبط ارش ًاضيأو . بارش نيلاقثم
 نوّمكلاو دنوارزلا ابيكرت هب نوقسي ام دّيج نمو «بارشب نويلهلا لصأ خيبطو ءزوألا قرمو
 .راح ءام يف مهارد ةثالث ةبرشلا ءءاوس ءازجأ

 : بّرجم كلذل قايرت ةفص

 نم .ورسلا زوج . لهبأ .مهارد ةسمخ دحاو لك نم ءنومك ءوقود «ةرشع زينوش ذخؤي
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 2 ىنيص راد «ناسلبلا بح « جرح لم دنوارز .راغلا بح «بيطلا لبنس «مهارد ةثالث دحاو لك

 ردق ةبرشلاو «لسعب نجعي «نيمهرد نزو دحاو لك نم« سفركلا رزب «يقوقدنحلا رزب ءانايطنج

 . قيتع بارشب زوج

 اهوحنو ةيلطألا ةفص يف 5 : لصف

 يف ًاسومغم جنفسإلاو «سيدقلقلاو «حلمو بارشب ًانوجعم نيتلا ةرجش دامر اهدّيج نم
 يعارلا اصعو ثاّركلاو فشرحلا قروو «لخب ًانوجعم ريعشلا قيقدب دنوارز'او ءاروصعم لخ

 .نيتلا ةرجش دامر عم دنوارزلاو

 :دي> دامض

 + 0وازاجب عرخملا لسع دو رحتي «لخلاب ريعشلا قيقدو دنوارزو ناّمرلا روشق ذخؤي

 ءانخسم رحبلا ءام (00ذ60) تالوطنلا نمو . ًانخسم الوطن يقوقدنحلا نهد : تاخورملا نمو

 .ورسلا زوج خيبطو فشرحلا خيبطو حلم ءام لكو

 ظ هجالعو ثبشلا ىف : لصف

 ةدعملا (مهنم) 007 اولاق «ةليوطلا مئاوقلا ريبكلا توبكنعلاك اذه

 تسل ينإ (لوقأ) درأ ةّيرصملاو «ةلتاق يهو ءزارب رسعو (105126) لوب رسعو ءيفو (5: هدمه عط)

 (1:هداصعمأ) جالع هجالعو هريغ وأ ادنعف باب يف روكذملا وه يرصملا اذه له ملعأ

 . ءاليترلا

 هجالعو توبكنعلا ىف : لصف

 رستنيو «فارطأ دربو .ةريرعشفو .نطبلا يف ةريثك (0771005) حاير هتعسل نم ضرعت

 ائيش بارشلا يقس مهعفنيو «ءاليترلا (1:ءهاتصعم) جالع سنج نم مهجالعو «(©ءدنو) بيضقلا

 «بارشلاب زينوشلا مهتيودأ نمو ءمامحلا يف قيرعتلاو «بارشلاب دعسلاو .راهنلا عيمج - ءيش لعب

 .دعسلا عمو ل

 ءابطألا نم ملعلا لهأ ضعب امهركذ نيناويح يف :لصف
 اميف نالخاد امه لهو ءامهرمأب ملاعب تسل ينأ الإ هركذ فلس ام سنج نم ًاضيأ امه ٠

 امهدحأو «ءاليترلا سنج نم امه :ملاعلا كلذ لاق ءكوكف ةعبرأ يوذب نافرعيو ءاسيل وأ فلس

 ىلع (581680) سأرلا مدقم نم لزني امهدحأ ناءوتن هسأر ىلعو «ءضيب لجرأ هل ضيرع

 ةرخآلا اًمأو .كوكف ةعبرأو نيمف هل نأ كلذ لّيخيف ءاضرع اذهل ًاعطاقم رمي رخآلاو «ةماقتسالا
 «براقعلا غدل نم ضرعي ام امهعسل نم ضرعيو «لّيختلا كلذ نالّيخي ناطخ نيأوتنلا لدب هل

 عسل جالع كلذ جالعو .رهسو سأرلاو هجولا دبرتو «ةغدللا نول ضايبو ءديدش عجوو
 يقوقدنحلاو ريشواجلا لصأو «قبحلا وه هب ءاليترلا (84«لنههعو) ةيودأ صخأو «ءاليترلا

 ظ . موسيقلاو
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 اتينرغوم ىمسي رخآ ناويح يف : لصف
 رسعو ةرمحو «ديدش (22310) عجو هتعسل نم ضرعي لاقو .ملاعلا اذه هركذ ناويح اذه

 .ولحلا بارشلاو موثلاو زوجلا قروو يّربلا نومكلاو ءافرطلا ةرمث هب يلتبملا عفنتو «لوب

 ةينانويلاب يكولمصو ةيسرافلاب هذر ةامسملا رسنلا ةلمق يف :لصف

 ةيدنهلاب سوناغطو

 داكتو ءاهنم ىقوتي ال ةريغص يه «سونيلاج» لاق «نادرقلا رغصأك وأ ةلمقلاك ةماه يهو

 ةدعملا نمو (ةهان8) ةدعقملا نمو ءافاعرو الوب (81009) مدلا رجفت امم يهو اهتعسل رصبت ال
 مظع امّبرو :(1عهاط) نانسألا لوصأ نمو «ةئرلاو (0650 ردصلا نمو «ءيقلاب (5:هدتقءط)

 .ءاردلا لت لن اج لحل

 اهجالع يف : لصف
 ةراصعبو ا ةعسللا ىلطت نأ اهصخي اًممو «ةرارجلا (2:ةةمعه) جالع لثم اهجالع

 «موتخملا نيطلاو دبزلاو زعاملا نبل بيلحلا نبللا اهعيسل ىقسيو ءرمحألا لدنصلاو ٌسخلا

 سخلا ءامو ءابدنهلا 0 لاو كاسطولا لور .هباعلو انوطق رزيو ءهتراصعو حفرفلاو روادجلاو

 .رايخلاو عرقلاو

 نيطلا زرخو عوُبطلا يف : لصف
 .رسنلا ةلمق ماكحأ يف يهو ؛ّمسلا ةداح لجرألا ةريثك ةاد يهو

 رينانزلا عسل يف : لصف

 «مروو (8دةنمءاقق) ةرمح (2ةن») عجو اهعسل نم ضرعيو «لحنلا نم ًانيخست ٌدشأ يه

 ةلمجلا يف اهزرخ ةريبكلاو «لاتق ةريثك رباوذ (55624) سأرلا دوسأ سنج رابكلا رينانزلا نمو

 مالا ةريغصلا امأو .نيتبكرلا فعض ىلإو «جنشتلا ىلإ ىذأ امّبر كلذلف «لتقأ

 .ناسللا تلقثأو تاطاقن تثدحأف اهعسل يف بطخلا

 جالعلا يف : لصف

 رزب نم مهرد نزو ٍذئنيح ىقسي اًمف بطخلا مظع نإو «ملعت ام ّصملا نم هيلع لمعتسي
 تاراصعلا لوانتيو «ةسباي ةربزك تاحار ثالث وأ «هناكم يف (©ةنه) عجولا نكسيف ءشوجزرملا

 هتيلطأ نمو «عفنيف ةفايشلاك دمجلا لمتحي دقو .ةفورعملا ةدّربملا ةبرشألاو «ةفورعملا ةدّربملا

 بنعو ةّيناميلا ةلقبلاو ءاضيأ يمطخلاو ةيصاخلاب بيجع يزاّبخلاو «جورذابلا ءامو يزابخلا ءام
 ءاثخإ ًاضيأو .مرصحلا ءامو ٌرحلا نيطلاو ّلخلاو نيتلا ًاضيأو .هقروو قوقدملا مسمسلاو بلعنلا

 ناركوشلا رزبو نويفأ ذخؤي ًاضيأو «ّيرطلا راغلا قروو ِماّمَلا قرو ًاضيأو ءّلخب ًاصوصخ رقبلا
 نيطب ةيلاوح ىلطيو «دربم ءام يف ةسومغم ناّتك ةقرخب ىلغُيو ةدراب ةراصعب ىلطُيو ءروفاكو

 ًاضيأو «ءاملا رارج ىلع ثدحت يتلا ةرضخلا كلذكو «بيجع ٌلخلاب بلحطلا كلذكو ءٌلْخو
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 ةعاس راح ءام يف كرت اذإ (0:828) وضعلا نأ بّرج دقو ؛تالوطن هتاقالسو اذه هايم نم ذختي
 نكسي هاف «بابذلا اهتاكولد نمو .لاحلا يف نكس لخلاب جوزمم حلم ءام ىلإ ةعفد لقن مث

 . عجولا
 ْ :لا عسل يف : : | 7

 نم برقي اهجالعو «ةعسللا يف هتربإ كرتي هنأ الإ «روبنزلا نم لاوحألا بيرق اهجالعو
 . ريبانزلا (1ءةلصعمأ) جالع

 ههبشي رخآ ءيشو راتتطلا لمنلا يف لصف
 هيبش ءيش ةربإلاو ةمحلا تاوذ نم لوقأو ءهنم ملسأو «لحنلا نم لاحلا بيرق كلذ

 نسل ءًاريثك هنم لوطأ هنأ ًالإريغصلا روبنزلا ردق يف وهو ءادج هنم ربكأ هنأ الإ ءراّيطلا لمنلاب

 ءرغصأ هل يذلا زيزحتلاو «ريبانزلا لجرأ نم لوطأ رفص لاوط ةّيتوبكنع لجرأ هلو ؛هظلغ يف
 ًاخارف خّرفيو «ةعساو باوبأ تاوذ ةينيط اهينبي لب نا سلا داب هلا سلو
 يدنعو ءريطتو دعب نم خلسنت اهنأك «ءتوبكنعلا يشم تشم ؛م اهراكوأ نم تجرخأ اذإ «بكانعلاك
 ظ *نيانآلا كح نفاهلا

 ةءاظعلاو صربأ ماس ىف : لصف

 كنك .عجدب عضوملا اا ا ًانانسأ ةّضعلا عضوم يف اَفّلَح اضع اذإ

 "5 رطلا لصأ نأ اوركذ دقو اع د و ا 2

 ا قايرت يقس (طهنه) عجولا مظع نإف . هتضع

 نيعبرألاو ةعبرألا ىف : لصف

 نانثا باج لك ىف هلو ءربش لوط ىف ناك امبرو «نذألا لاخدب فورعملا ناويحلا وه
 عجو هنم ثدحي ءام ةيّمس لاقي اميف هلو ؛هلاحب صكني دقو ءًامدق يشمي دقو ؛ةمئاق نورشعو
 عم حلملا لامعتسا هيف ىفك امّبرو «هتاقايرت نم ىثنخلا ةرهزو «هتعاس نم نكسي ريسي (©هن)

 . لخلا

 اردنمالاس ةضع ىف :لصف

 «قرتحت ال اهنأ نومعزي «بنذلا ةريصق «لجرأ ةعبرأ تاذ ءاظعلاب ةهيبش ةماه م
 ندبلا يف باهتلاو ديدش (ةند) عجو هتضع نمل ضرعيو .هران تأفطا نوتالا يف تحرط نإو
 هنم ضرعي ام اريثك رودخو «ةدعرو ةمتمتو «ناسللا لاقتعاو ؛«ناسللا يف راح مروو .«يران

 .هطوقسو ريدتسم لكش ىلع (0:8302) وضع دادوسا
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 جالعلا يف : لصف

 يأ نم جتيتارلا اوقسي نأ هب 0 ام صخأو .حيرارذلا (1 عوام علأا) جالع هجالع لاق

 0 اهلكأي دقو اهموحلب مهدمضيو اهقرم نم هيتس 00

 ةيرحبلاو ةيّربلا ردنفولوقس يف : لصف
 نأ ةّيربلا ةضع نم ضرعي هنإ اولاق .هركذ نم انغرف امم انوكي نأ دعب الو امهفرعأ تسلو

 اد 6-0 «ةعصان (182ان51م6185) :بح ريحت املق .نوللا ةّيدرو ريصتو ء«ةضعلا دمكت
 نأ هبشيو «نوللا ةيئام اهتّضع نوكتف ةّيرحبلا امأو .ندبلا يف ةكحو ديدش (©ةن») عجو نوكيو
 وأ «بارشب دامر وأ حلمب دمضتل مهضعب لاق ءاهوحنو ءاليترلا (1عةامعم) جالع اهجالع نوكي
 / مث راح ءامب ريثك تيزب الّوَأ لطنيو «بارشلاو قرحملا مسمسلاب وأ ءلصنعلا ّلخب نوجعم دامر
 . كلذ هيلع عضوي

 يرحبلا برقعلا يف : لصف
 ةيئاقستسا ة ةئيهو ,نطبلا (1"1ةن1عمعع) خافتنا ٌيرحبلا 50 ةغدل نم ضرعي هنأ ّنظأ

 2 هجالعو .هذه فّرعت يف ىصقتسي نأ بجيو .ةدارإ ريغب (08:5058) حيرلا جورخ هنم ضرع امبرو

 راح ءاملا برقع نأ هلوقب قثوي ال نم لاق دقو .ءاليترلاو يرحبلا نيئتلا (1ءة2مع8) جالع

 . مسلا

 يرحبلا توبكنعلا يف : لصف
 . يرحبلا برقعلا لاوحأ نم برقت هلاوحأ نوكت نأ هبشي

 لا اهنا را داس ودك عقال مرتب ةظرو هيام ا
 كالهو ميظع مرو اهضعنم ضرعيو «ةّراض ةخفن هيلإ تخفن ضعلا نم نمكتت مل نإو ءاهضعتل

 . هسناجب امبو ريبكلا قايرتلاب اهجالع نوكي نأ هبشي : لوقأ . عيرس

 ةماسلا ةيرحبلا ماوهلا (1 عدلات عهأ) جالع ةلمح يف : : لصف

 هتاقايرتو ءاليترلا ةيودأبو «ةدرابلا مومسلا هب جلاعت امبو «تاقايرتلاب جلاعت نأ بيضي اولا
 .هدحو هلل دمحلاو

 5م ”ج بطلا يف نوناقلا



 ةنيزلا يف : عباسلا نفلا /عبارلا باتكلا ظ 20 ”"#

 عباسلا نفلا

 ةنيزلا يف
 تالاقم عبرأ ىلع لمتشيو

 ىلوألا ةلاقملا
 زازحلا يفو (8212) رعشلا لاوحأ يف

 (82ن) رعشلا ةهام يف : لصف

 امب اهيلع تبنو «(20:و) ماسملا ىف دقعنا اذإ ىناخدلا (072مه1128) راخبلا نم دلوتي رعشلا

 الو ةيئامب تسيل ةينهد ةجزل ندبلا (86هذوطن© ةبوطر تناك اذإ ًاصوصخو ءددملا نم ٌدمتسي

 رئاسو هبيش هداوس يف لوألا باتكلا يف ليق دقو .اهقرو رثتني ال ةينهدلا راجشألا نأ امك «ةينيط

 «تابنإلاب هرهوج (2ءعنمءم) ريبدت ةنيزلاب هيف (5ةعمصعه#) مالكلا نم قلعتملا ْنكل «ليق ام هناولأ

 «ليوطتلاو «قيقدتلاو ,ظيلغتلاب همجح ريبدتو ,ليلقتلاو «نيتكتلاب هددذع ريبدتو .طيرمتلاو

 نوملكتم دزختو ( ىضيِسقلاو ءنيقشتلاو (ةيويفتلاب هنول ريبدتو «ديعجتلاو طيستلاو هلك ييدتو

 . ىناعملا هذه ىلع ةلاقملا هذه ىف

 ([1ةنم) رعشلا نالطب بسس 0 :لصف

 يف ببسلاو «تبني هيف يذلا ء دغلا ىف هيبصخوأ ةذاعلا اوبس انإ نقي وأ لظي رسقلا

 ةلف لك رهوخلا ليما هلق بيض وأ ءورتني وأ همت ان تيس: انإ ؛؛ةلقلاوإ ءمدعت وأ لقت نأ ةداملا

 «هتيحل تبنت الف بطرلا (12مها5) راخبلا ةرثكل ةأرملاو ىبصلا ىف ىناخدلا (172مهان25) راخبلا

 ضرعي امكف ضراعلل يذلا امأ «هيلإ ةعيبطلا ءاهتنال اًمإو «ضراعلا اًمإف رهوجلا لصأ ةّلق اًمأو

 اهنم ىذتعي ةدام مهل قبت ملف «ةّيقدلاو ةيلسلاو ةليوطلا (©01565) املا يل نيهقانلل

 ضرعي امكو .«قسي مل اذإ ىقستسملا تابنلل ضرعي ام لثم تبني الو طق طقسيف «(11312 رعشلا

 ناك ام نأ تين « مهئاصخ ببسب دربلاو (80هزونه5) ةبوطرلا يف ءاسنلاب مههّبشت نم نايصخلل

 0 ا رو لا وسر اطل ىلإ هييزلاوب تريب عب مكاح د ابنها ن وكتب

 ْنِإَف ؛ .علصلاكف ةعيبطلا قيرط نم وه يذلا امأو . 2 ىلع لاقثلا مئامعلا مادأ نمل ضرعي

 امع (8:هنم) غامدلا نماطتل 0 اهتلقل كلذو ءةعلصلا نع (1ةن2 رعشلا ةدام روصقل ثدحي علصلا

 هيف يذلا ءيشلا يف ببسل نوكي يذلا امأو .قالم وهو «هايإ هيقس هيقست الف .فحقلا نم هّسامي

 الف تيق لشق نأ امو 85[(2ة:2 رعشلا ةدام هيف ذفنت ال نأ اّمِإ ءهجوأ ةثالث ىلع رهف « تبني
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 ال امّنِإو ءاهنع (81ة180 رعشلا نّوكتل ةميالم ريغ ةيفيك ىلإ ليحتستو هيف دسفت نأ امو «سبتحت
 «ملصلا ىلع نواعملا نم وه امك هسبيل هْزّرلت ةدشل هماسم دسنت امنإو ءهماسم دادسنال هيف ذفنت

 ندبلا (5131 رعش علصلل نيدعمسملا ىلع رثكي كلذلو .هفافج ةعرسل جازملا راح يف عرسيو

 راثآ ببسب هززلتل وأ «فاتتنالا بعص مهرعش نم ليلقلا ْنِإف ءالؤه «جازملا ةرارحل ردصلاو

 عاستاو هلخلخت ةدشل وهف «هيف سبتحي ال يذلاو «عرقلا يف لاحلا يف وه امك «ةفلاس حورق

 اقيقر ءالؤه (11315) رعش نم ىقابلا نوكيو «ةيحللا تبنت ال نأ ىف نواعملا ىدحإ وه امك هماسم

 (11[11015) ةبوطر عم (50:65) ماسملا تقاضف «جاردبلا نبي اهل رهغلا رخآ يفو «فاتتنالا لهس

 اًمإف هيف دسفي يذلاو «نايصخلاو ءاسنلل امك علص نوكي ال نأ يف رثأ (8180) ةرارحلا ةلقل جازم

 ضعب يف نوكي امك ةلاكأ ةئيدر حورقلا اًمإو «بلعثلاو ةّيحلا ءاد يف امك ثيبخ نكسم طلخل

 يذلاو «هريخأت وأ ئدتبي نأ لبق هعفد نكمي دق ناك نإو هتجلاعم رسعت علصلاو . عرقلا فانصأ

 ءادب نيطّرمتملا هب ينعن .مهروعش تتبن يلاودلا مهل ضرع اذإ علصلا نأ نم (طارقب» لوقي

 يفورضغ فيصح اهتبنم ْنأ ببسب ًاعيرس رثتني ال رافشألاو نيبجاحلا رعشو ءهوحنو بلعتلا

 ال بلصلا ْنإف .مهروعشل مهدولج طبض ةّدشل جنزلاو ةشبحلا يف علصلا رخأتي كلذلو «ظفاح

 . طّرمتي الو اعيرس رثتني الف (11315) رعشلا ظفحي هنكل 8(2آ812 رعشلا هعم لقي كلذلف «بقثني

 نع نئاكلا برذلا مهب رثكي كلذلو :مهتعمدأ (040اهن) ةبوطر ةرثكل توعلصي ال خئللاو

 :لذاولا

 رعشلل ةظفاحلا 00/1601 صعو) هب رودألا ىف : لصف

 اهيف ىتلاو «ةضباق ةوقو «ةباذج ةفيطل (8130 ةرارح اهيف ىتلا ىه رعشلل ةظفاحلا ةيودألا

 ةورفحلا (31ع01ء1طع5) ةيودألا ىف (04601هنه65) ةيودألا هدم نام انركذ دقو ءاهب لعمت صاوخ

 ' اذهب قيلأ وه ام (384ءلنههعو) ةرودألا نم انهه ركذنو «تابكرم نيذابارقلا ىف ًاضيأ انركذو

 ىلع طقاستلا يف هذخأ كرادتو :6ةهن رعشلا ظفحل حلصت يتلا ةطيسبلا ةيودألاو . عضوملا
 .هّبحو سآلا :هذه لاثمأ نم ءاهريبدت يف ةبجاولا طورشلا دعب نم طرتشت نأ ىلإ ةلمجلا

 صفعلا اهيف عقي دقو «ناشوايشربلاو ءربصلاو ءّرملاو .يلباكلا جليلهلاو .جلمألاو نذاللاو

 ءام وأ .يكطصملا نهد وأ «سآلا نهد وأ «ضرباق ٍبارش عم ًاصوصخ جرهرليملاو .هضبقل

 «نهدب ءالط هرزب عم ًاقرحم ناّتكلا رزب ةرجش ةقارح اضيأو «تخردازألا قرو ةراصع وأ «سألا

 هب حسمو «ضباقلا بارشلاو نمل نهدب ل يي ةقرحم زوجلاروشق انشنأو

 : نايننضلل اضوفحو

 ىلع سآلا نهد وأ درولا نهد يف خبطي جلمألاو صفعلاو سآلا ّبح :تاّبكرملا نمو
 ٌبحو ورسلا فارطأو جسوعلاو نذاللاو بطرلا سآلا قرو ًاضيأو «لمعتسيو «مولعملا فصولا
 سفركلا رزبو دوسألا سآلا ّبح ًاضيأو .تيزلاب ةفودم ةقوقدم (11620) سأرلا اهب فلغي سآلا

 فصصن ءزج فصن نذال «ناشوايشرب ءءزج ءزج جسوعلا فارطأو قلسلا رزبو سآلا فارطأو
 «بارشلا ثلث ىقبي ىتح اخبط (04601هنه5) ةيودألا هيف ىّرهت ء«ءازجأ ةتس دوسألا بارشلا ءءزج
 مث «تايلغ ثالث يلغي ىتح هخبط داعيو «نيأزج لبنسلاو دعسلاب بّيطم تيز هيلع ىقلي مث
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 « ضخضخيو «ةيئرب ىف لعجيو «ديدش رصعب (146ل1ء1265) ةيودألا نع نهدلاو ءاملا ىفصي

 ردنكو ناش اينكزبو قلسلا رونو «سفركلا رزب اضيأو .دوسم ظفاح هّنإف د و

 ةليل عيمجلا يوشي « :لطر ريوخعلا لصأ روشق «ًاددع رشع ةسمخ زوجلا «نيتيقوأ دحاو لك نم

 ىقليو قحسيو ءأقحسم ًاقارتحا هعيمج قرتحي ىتح كرتيو «نيطم ردق يف لعج دقو «رونتلا يف
 يف فيد هيلإ جيتحا املكو «عفريو زوألا محش نم وأ ءدوجأ وهف .ثبدلا محش نم لطر هيلع 1

 ابارش فصنو لطر ذخؤي ًاضيأو .ئدتبملا حلصلا نم ًاضيأ عفنيو ء«لمعتسيو «بّيطم نهد

 محش هلثم اقرحم ناشوايشرب «نيتيقوأ ةقرحم ربونصلا روشق نمو «ةيقوأ نذاللا نمو .ًاضباق

 «نخشي ىتح ءالطلا يف نذاللا خبطي .«فصنو قاوأ عبرأ بلعثلا بنع ةراصع «لطر َبذلا

 نهد هريخو «بّيطم نهد يف ءيش هنم ذخأ هيلإ جيتحا ىتمف ء«عفريو طلخيو .ةيودألا هيلع ىقلتو

 «سالا نهدو نذاللاو ّرملا ذخؤي نأ فيفخ وه امم ًاضيأو نهد الب ىلطي دقو ىلطيو «نيدرانلا

 هبجوت ام ىلع طلخيو «ضباق بارشو ًاخبط سآلا ءامو يريخلا نهد نم ذختا ام اصوصخو

 (11620) سأرلا هب حسميو «سأآلا نهد عم نامعنلا قئاقش قرو ذخؤي اقاوم ىلطيو ةدهاشملا

 ربونصلا روشق دامرو ناشوايشربو نذال ذخؤي ًاضيأو .دّوسيو ظفحي هنإف محتسي مث «ةليل كرتيو

 اضيأو «سآلا وأ يكطصملا نهد لثمب ًاطولخم «يفكي ام صفعلا بارشلا نمو ٌبدلا محشو

 ,مهارد ةرشع قوقدملا رضخألا صفعلا نمو «لطر فصن ءابهلا لثم قوقدملا ءاّنحلا ذخؤي

 ظفحي ريطقتلا نم لصاحلا نإف «قيبنالاو عرقلاب رطقيو «قذاحلا لخلا نم امهلثم ىلإ نافاضم

 ردنك ذخؤي اضيأو ؛ىفكي ام نسآلا نهدو «ءءاوس نذالو ناشوايشرب ذخؤي اضيأو «(81آة15) رعشلا

 لس: يمتاز ل ىلا ل تاج «مهارد ةسمخ دحاو لك نم يرحبلا ذفنقلا ءرخو بضلا ءرخو

 ظ . لمعتسيو بدلا محش عم طلخيو «ضباق بارشب '

 بجاوحلا (1ه:0) رعش ظفحي (04ةفمعو) ءاود ف : لصف

 ءدحاو ٍدحاو للك نم نيتلا فارطأو هلوصأو مامحلا يعر «ةعبرأ نامعنلا قئاقش درو ذخؤي

 لصأ اضيأ هلثم «ىكطضملا نهدب لمعتسيو عيمجلا قحسي «نانثإ ناشوايشرب «ةثالث نذال

 طبخي «نآزج قرو ءءزج دحاو لك نم ّيرطلا ربونصلا ة ةرجش دامرو «سارشالا لصأ وأ ارشاملا

 ةلقو جازم سبي ببسلا ناك نإ هّنكل .:ىرتكالا (512عرطعل أ ) مالكلا وه اذهف «بّيطملا سآلا نهدب

 لك كرتاو «ةفيطل (180 ةرارح ىلإ ليم هبو همسد ءاذغلا دّيج وه امب هّدَعو ندبلا هْفَر ءمد

 هايملاب مامحتسالا مدأو اقيتع ناك ام بارشلا نم رجهاو هابلا رجهاو «ءصفعو حلامو ضماح

 خيطبلا ٌبحو القابلا قيقد لثم لب «نوباص الو نانشأ الو نورطن ندبلا نم برقي الو «ةبذعلا

 «لخلخيو للحي ام ىلإ جيتحا ءًادج 60:88 ماسملا ضّبقتل ناك نإو .هوحنو انوطق رزبو نيطو

 ًاضيأ (5ا65) دلجلا ىلطيو «ثاّركلاو موثلاو لدرخلا لثم حّبفي ام ءاذغلا يف لعجي نأ بجوف

 لسغيو :ةلّلحم هايمب ماّمحلا لمعتسيو «لصبلاو باذسلاو جنتوفلاو لدرخلاو ايسفاثلا لثمب

 عفنت لخلختلل يذلاو .ناهدآألا هبحاص بنتجي نأ بجيو ءرحبلا ديزبو قروبلاب (11620) سأرلا

 «ةضباقلا ناهدألاو «ةيلطألاو «ءضبقلا ىلإ اهليم رثكأ ىتلا ةروكذملا (3464:كدع5) ةيودألا هنم

 . ةعفد درابلاب هفازدإ مث رتافلا لامعتساو «ماّمحلا لوخدو
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 رعشلا تالؤطم يف : لصف
 رعشلا اهنم لعاب نأ نكمي ةجوزل هرهوج يف ام (11231) رعشلا تالؤطم رثكأ ([1هنم

 نهد لثم ضبقو (120 ةرارح اهيف يتلا ناهدألاو «عرقلا قرور .مسمسلا قرو لثم وهو ؛(1121)
 لسغ كلذ يف عمني دقو «ةصاخ سآلا نهدو ءاّنحلا نهدو ءوه امك وأ عمش عم ًاقرحم نسوسلا
 حدق يف هنم دّيجلا باذيو «نذاللا ذخؤي نأ كلذ يف عفني اًممو . لظنحلا عيقنب ([1620) سأرلا

 ىلع عيمجلا جزميو .قرحم ىون نم ءيش امهيلع ٌرذيو تيز يف ةباذإ فيطللا رمجلا ىلع نّيطم
 «كلذ يف ةدّيج ةّيصاخ هقرو هقرو ءاملو تخردازالا قرولو . لمعتسيو ءًافيطل اجزم رمجلا

 . جريشلا نهدب المعتسم ناّتكلا رزب محفلو

 :بكرم
 "50002 ؛ّرملاو ؛يمورلا ثيدحلا ناشوايشربلاو تخردازألا قرو ذخؤي

 .«سأرلا هب لسغيو .قلسلا خيبط يف لعجي لدرخلا ًاضيأو .ةفورعملا لاسغألا ضعب يف.(116240)
 . جلمألا نهد وأ سأآلا نهدب هدعب نهديو

 : دّيج بكرم

 صفعو نارواددابسو جلمأو جليلبو يلباك جليلهإو بئذلا ةرارمو روثلا (8:11) ةرارم ذدخْؤت

 لمعتسيو فّفجي مث ؛مايأ ةعبس بلعثلا بنع ةراصعب ىبريو قدي «ءزج دحاو لك نم حاحص
 ١ .قوقدم جاجزو لسعو ءامب ةيحللاو سأرلا لسغ دعب خيطبلا نم نم ءيشب ءالط

 ذخأي ىتح ًاديدش أخبط ءاملا يف ناخبطي .ةسمخ حجلمأ : اههود: :يتؤاق رثقم يعش اضيأ
 ا هءاجلا تعا لم عستملاا نعد ءاملا كلذ يف حيرت ,انسوترت فاعلا

 ىتح خبطي لازي ال .ةرشع ةرشع نزو أسباي وأ أبطر عرقلا قروو يمطخلا قروو مسمسلا قروو
 . نهدلا ىعبيو ءاملا بهذي

 ٌبصيو ؛عبرلا ىلإ ءاملا نم نيلطرب خبطي ءامهرد نيرشع جلمأ ريش .يدنكلا ىلإ بسنت
 ىقبيو ءاملا بهذي ىتح خبطيو «نذاللا نم ءيشو رشقم ريعشو «ةيذؤراحلا نهد هلثم هيلع
 . نهدلا

 ظ

 نكمي أم 1 عواصعمأ) جالع اهيفو ةّيوقلا ([13172) رعشلا تاتبنم يف : لصف

 كلذ وحنو بجاوحلا راثتنا نمو علصلا نم هحالع

 سأرلا كلذ نم ريبدتلا هجو عيمجو .بلعثلا ءاد باب يف اهركذن يتلا ةيودألا عيمج

 .«بذجلا ةّيوقلا (84601ك565) ةيودألا لامعتسا مث ؛هيلع موحشلا لامعتساو «هريمحتو (11620)

 يفو ءطرملا يف (5آة1) رعشلا تابنإو علصلا يف ةعفان يهف ٠ «بلعثلا ءادب ةصاخلا ًاعم ليلحتلاو

 عم طنحلا ىف نيجع لحفر «ةيوقت تب زَلاب برغلا لوضأ رويشقلو .ةيحللا يفو بجاوحلا

 ءاد يف ةعفان اضيأ تناك نإو ءانهه اهركذن نأ انمزع نم يتلا (11 عل ءلطعو) ةيودألا اًمأو .ديوسست

 .هذه يهف «(11312 رعشلا ظفح باب رخآ يف هانركذ ام رابتعا دعب بلعتلا
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 : هتححسنو

 نهد يف قحستو «لظلا يف ةفّمجم سوؤرلاو «لجرألا ةعوطقم ةّيرطلا حيرارذلا ذخؤت

 رعشلا تبني مث طفيف تنقش قييفعهي كلت ,ظلغت ىتح تيز يف وأ هيف خبطت وأ جسفنبلا

 يف سدنكلا قحسي وأ ءاهرعش طّرمت يتلا عضاوملا ىلع لعج اذإ رذالبلا لسع كلذكو ,(1هنم)

 ها ناسنإلا ءاش ثيح هب ىلطيو رفا نهد

 . يوق هّنإف لخلا نهدب ىلطيو «ةقرحم نورقو ًاقرحم رامح رفاح ذخؤي وأ :ىرخأ

 عنمي امم هنأ سانلا ةّماع دنعو ؛ تاتبنملا يف دع امم وهف نابلا نهد عم لمنلا ضيب اًمأو

 ايما . نهدلاب ىلطتو قحستو فّمجت تومت تويبلا يف نوكت يتلا ةءاظعلا بّرج اًممو «تابنلا

 «صاصر نم ةيالصو رهف ذخؤي نأ كلذ نم ٌفخأ وه اًّممو . قبتزلا عم ينوعرفلا جاجزلا قيحس

 «صاصرلا نم نم ةّوق هيلإ لحنت ىتح قحسيو «فرع اًمم محش وأ ةيرعشلا نم نهد امهنيب لعجيو

 نيرشع بل ذخؤي ًاضيأو ءام ةّرق ىلإو ًادّيج قولسملا نيتلا قروب عضوملا دّمضيو ءهب خطليو

 ةامسملا ةشيشحلا نم ذخؤي وأ ءاضيأ لجفلا نهدب عمجيو 2« قحسني ىتح ىوشيو «ةقدنب

 نذاللا نمو «لطر فصن دحاو لك نم «نييوشم هلاحطو رامحلا (1آ6215) بيضف نمو «شوكرخ

 ركذ اهسف ايقنأو . لمعتسيو بارشلا يف نذاللا لح دعب عيمجلا طلخي «ةنزو نورشع

 ةينامث دحاو لك نم ايسفاثلاو نانشألا «ًامهرد نوعستو ةتس ًاحّلمم روثلا محش ذخؤي «سويرفليفا

 (©ءدنو) بيضق ءامهرد نوعبرأو ةينامث ناشوايشرب .هلثم نذال «ععارب ةينامث رِم :ءامهرد شع

 لاحط ىوشي ءًامهرد نومعستو ةّتس رامحلا (8م1ءعم) لاحط ءافيقرد نوهسرأ و ةفاحك زابجتلا

 ىلطيو ([1620) سأرلا قلحي (ةوسأ تارشب عيمجلا عمجيو «تحئنيو «هبيضقو رامحلا (5ماءءم)

 .زوألا محشب عضوملا جلوع حّرقت نإف داعي مث «نيموي حاريو لسغيو «ةسمخ كرتيو «هب

 نّيطم ردق يف قرحتو ءامعان فّمجتو «بنارألا نم ةتس نوطب ذخؤت «نطيرقل» ًاضيأو

 قرحيو «قوأ عست ناشوايشربلا نمو «هلثم سآلا قرو نمو جسوعلا قرو نم هيلع ىقليو ءراخف

 2 لجفلا نهد اهلثم اهلثمو بدلا محش نم لاطرأ ةثالثب طلخيو قحسي مث « « جاجز ءانإ يف ىرخأ ةرم

 لك ورخبلا نهدي .«لفلفلا نهدو ءراغلا بحو . . بيطم نهد يف ةجاحلا دنع لمعتسيو «عفريو

 فيلا ىلا تيزلاب ([1ةههاد5) طلخ اذإ موسيقلا دامر ذخؤي ًاضيأو . تابنإلا ىلع نيعيامم كلذ

 ا ا .ءاملاب زينوشلا دامرو « تابنلا ةئيطبلا ةيحللا

 ةسمخو ءاصقتسا ريغب كلذك «قرحملا رمتلا ىون نم لاقثم امهيلإ عمجيو .«طقف اقحسنت نأ ىلإ

 سدنكو حيرارذو نذالو قرحم قدنبو موسيقلا دامر ذخؤي ًاضيأو ءدرو نهدب ىلطيو «ةلفلف رشع

 انضيأو هب ىلطيو عضوملا كلديو هيلاغ هلثمب جميو ءدوسي ىتح ةفرغم يف ناب نهد يف ىلغي

 . لجف نهدو بد محشب عمجيو .ّدوسي ىتح ًاليلق قرحي سفركلا رزبو سآلا ٌبحو ناشوايشرب

 : ءاود

 ذدفنقلا ءرخو «حاسمتلا ءرخ تايمخرد عبرأ ردنك ذخؤي بجاوحلا يف (ة5ةن/) رعشلا تبني

 بدلا محشب طلخيو «ضباق بارشب قحسي ءيمخرد يمخرد يلبج باذسو «يرحبلا
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- 

 :رخآ

 حيشلا نم ذخؤي :هتخسنو «هريغ وأ بلعثلا ءاد نم بعصلا ميدقلا بجاوحلا يف طّرمتلل

 «ةعبرأ بطر تفز .ةثالث ةثالث راغلا ّبحو نويبرفوألا نمو «ءازجأ ةينامث رحبلا ديز نم ءزج

 . .ةيودألا رئاس هب طلخت مث «نويبرفلا هيف باذيو «نسوسلا نهد يف تفزلا فادي

 : هلثم رخآ

 لصأ «ةعبرأ ريجرجلا رزب ,.ةسمخ عدافضلا دامر «ةعبس قرحملا بصقلا لصأ ذخؤي

 . لمعتسيو راغلا نهدب قحسي «ةثالث سارشألا

 ةّيحلا ءادو بلعثلا ءاد ظفحي ام ىف : لصف

 يفو «(5!ف5) دلجلا يف ةنكتسم «ةئيدر ةدام بلعتلا ءاد دلرت ىف سيسسلا نأ تيل هت

 ةانعايز كيسلا ءاذغلل انو اهل ًالكأ (1ةن2 رعشلا لوصأ دسفتف :3218(2 رعيشلا نوما قنات

 هيف رثتني امّنإ سيل ةيحلا ءاد نأ ةيحلا ءاد نيبو هنيب قرفلاو «بلاعثلل هضورعل بلعثلا ءاد ىّمسو

 ئتان لكشت اهيف ضرع امبرو «ةّيحلل ضرعي امك هةيقر ةدلج هعم خلسنت لب ءطقف 3812 كلا

 نوكت دقو ءةيوارفص نوكت دق ةّيحلا ءادو بلعثلا ءاد ثروت ىتلا ةداملاو .ةّيحلا لكشك

 . مدقتملا رييدتلا نم هيلع لدتسيو .دساف (810054) مد نم نوكت دقو «ةّيمغلب نوكت دقو «ةيوادوس

 هئرب ةعرس ىلع لدتسي دقو «تفرع امم بلاغلا دهلخلا ىلع لدي امم هبحصت ىتلا ضارعألا نمو

 هئطب وأ «هيلإ (810098) مدلا باذجنا ةعرسل قلحلاو كلدلاب هرارمحا ةعرس نم ىري امب هئطبو
 . (81310) رعشلا تابن عنميف «حّرقي ريثكلا كلدلا نأ ىلع

 لاخدإو ءالوأ لعافلا طلخلا كلذ (8ةهد20ن05) غارفتسا يف ريبدتلا باوص نأ كش ال
 لئاملا جوزمملا لدتعملا بارشلاو :هملعت اًمم ندبلا ىلإ ًادج (©دارج© سوميكلا ةنسحلا ةيذغألا
 ءاهدعبو ةكلد لك لبق هعفني ماّمحلاو «ىذغأ اذه ّنإف ءءافصو ةّقر عم ليلق ةوالحلا نم رثأ ىلإ
 ةداملا تبجوأ نإ دصفلاب وأ «هل ةجرخملا ةيودألاب لعافلا طلخلا نع ندبلا غارفتساب ًالوأ ئدتبيو

 امم رغارغلاو تاقوشنلاو (55ا18) تاطوعسلا نم هتفرع امب هنع (11620) سأرلا غارفتساب مث «كلذ

 اهتيقنتو «ةدلجلا ىلع لابقإلا مث ءلصف لصف بسحب (531620) سأرلا ةيقنت باب يف روكذم وه
 ةخسار ةيفيك ةدذلجلا بستكت الثل كلذ ىف لجعتستو «هليلحتو ءاهنع هجارخإب اهيف نكتسا اًمع

 نأ بجي «ةثيبخلا ةداملل عضوملا نم ةغرفتسملا (64ه4:هن>05) ةيودألا نأ يف كش الو «ةئيدر
 يف نوكي افافج (4!5) دلجلا ديفيف «نيخستلا ةدشل فيفجتلا غلبت ال اليلحت ةللحمو ةعطقم نوكت

 ناك نإف «بلعغتلا ءادب بهذي نأ هلعل لجاعلا ىف ناك نإو «(1810 رعشلا طوقسل ًاببس لجآلا
 :ةلدتعملا ناهدألاب هترارح ترسك ءهنم ّدب ال يذلا بابلا ىف لصأ وهو ايسفائلاك ًايوق ًاراح

 نمو «فيعض ثالث نونس هيلع ىتأ يذلاو «ثيدحلا هدوجأو ءاهيف قفرب هايملابو هيلع بلغت
 لعفي نأ فيعضلا ّقح نمو هب يلط اًمع هذخأ عرسيو «هجازم رثكيو ؛هردق للقي نأ ّيوقلا ٌقح
 يف نوكت نأ بجيو «(5110) دلجلا روغ يف اهتّوق ذفنت ملألاو ةفيطل نوكت نأ بجيو ءّدضلاب



 ةنيزلا يف : عباسلا نفلا /عبارلا باتكلا 00

 بحصي نأ بجي الو «ةئيبخ ةدام (11620) سأرلا لبقي الئل عنمو ةيوقت (646لنءمع5) ةيودألا كلت

 ءهماسم ىف ذومنلا مث .عضوملا ىلإ دورولا نع ةداملا عنمي ريثك (1060211361) ضبق ةّوقلا كلت

 يذلا دسافلل هليلحت دعب ندبلا نم كلعلا هراخبو «دّيجلا مدلل بذج ةّوق اهيف نوكت نأ بجيو
 اذإو .ةيقنتلا دعب كلذو ءديعبلا دّيجلل ابذجو «بيرقلا دسافلل اليلحت عمجيل (512) دلجلا يف
 اميف رظنتو «ليلقتلاو جا ازملاب ةفعضم اهب أدبتو اهريثأت يعارت نأ بجيف «ةيودألا هذه تلمعتسا

 مظعو لمتحي مل نإو ,رادقماو ةّوقلا يف ديز ًاميلس رثألاو المتحم ضيرملا دجو نإف ءاهنم ناك

 يف ًاصوصخو «ميروتو حيرقت ىلإ يدؤياال ىثح دهتجاو .جازملاب وأ رادقملاب صقن رثألا

 كلذ كرودت حيرقتو ميروت ىلإ دا نإو نستسلا وأ نشا وأ جازملا ةنّيللا (804:) نادبألا

 نكس اذإف ءنّيللا (12زن4) يطوريقلا لثمو .جاجدلاو طبلا محش لثم ؛هيلع اهيلطو ؛«موحشلاب

 بذجنيو .دسافلا للحتي ىتح كلذ لعفي لازي ال رتف رثألا مظع اذإو .هلمتحي يذلا ردقلاب دووع

 ىتلا تاكلدلا حزم اددع لقأو «نيلأ تاكلدب رمحي نأ هيف (384«ةنهنه65) ءاودلا ريثأت ةمالعو ءدّيجلا

 0161 هع ءاود ىلإ جاتحي هنأ ملعاف لاحلا ريغتي مل نإف «ءاودلا لامعتسا لبق اهب رمحي ناك

 لثمب كلد مث «راشقنالا فاخي ىتح كلد ذشأ ةنشخلا قرخلاب كِلُذ رمحي ال ناك اذإو «يوق

 ةيقنت يف هيلإ جاتحي اًممو .موثلا لثمب يلطو ,عجوم طرش نم دب نكي مل رمحي مل نإف «لصبلا
 طيقنتلا ًاضيأو «ةريثكلا ربإلا زرغو مجاحملاو قّلَعلا ةئيدرلا بلعثلا ءاد ةدام نع (515) دلجلا

 يف نيعي اًممو «هنع (11810 رعشلا جرخيل هتئربتو طّقنت ام ةيقنتو ءاهركذنس يتلا ةداحلا ةيودألاب

 نأ بجيو «قّرعيو للحي هنإف ًاراهنو اليل ًامئاد ةربؤم ةوسنلق سبل ةداملا (21550118102) ليلحت

 قلحي نأ ةيلطألا لامعتسا لبق بجيو «قلح تبن املكو ىسوملاب ةثالث وأ نيموي لك يف قلحي

 ريصيو «رمحي ىتح لجفلا روشق وأ «لصبلا لثمب وأ ةنشخ ةقرخب انلق ام ىلع كلديو «سأرلا
 مل نإو «كلدلا نع مامحلا بان اميرو «(20:عو) ماسملا حتفتم (31ءلنءنمعو) ءاودلا ةّوَمل اليلق

 خيبطب يوارفصلا غرفتسيلف تاغارفتسالا اًمأف . لصألا ىلإ لصيل (346لنهنمعو) ءاودلا قو قلحتب

 محش جرايأ نإف ًاضيأو «ىرقيف جرايأ اياقوفلا بحبو «نوميتفأو قبرخ نم ةّوق عم جليلهلا
 قبرخلا نم ءىش هب (8138200:5) طلخ ءادوس كانه ناك نإف «ىمغلبلا اصوصخ ءدّيج لظنحلا

 نادمج ايذاغوللاو سفور جرايأو ءاينّومقسلا هب (1 مص مان 5) طلخ ءارفص كانه ناك نإو .دوسألا

 دق امم تاغارفتسالا هذه فانصأو «هدحو غارفتسالاب أربي ام ًاريثكو ءيوادوسلل ًاصوصخ
 محشب ًابكرم ٌرملا جرايألا هاقس كلذ نم ٌفخأ دارأ نإو .ءكل فلس اميف ًاملع هب تطحأ
 رّرك دحاو (817ةءاد202) غارفتسا عجني مل اذإو ءًاعبرأ وأ ًاثالث تابرش رهشلا يف دبرتلاو .لظنحلا

 :ةئلتمم ءارمح اهقورعو «ءارمح (11620) سأرلا ةدلج تيأر اذإو «كلذ نيب اميف تاحارإ دعب

 قورعو (11620) سأرلا (6556) قورع يأرلا هبجوأ نإ (66568) ىلكلا دصفلا دعب تدصف

 . كانه هيلإ جاتحي (81004) مدلا نإف «؛كلذ نم ًائيش نلعفت الف كلذ رت مل نإو «نيغدصلاو ةهبجلا
 ةيودألا امأو . سأرلا تاجلاعم باب ىف اهتفرع دقف اهوحنو تاطوعسلاو رغارغلا امأو

 انيطعأ ام ىلع ربدي «نيئس ثالث قوف اعصاب مل يذلا نويبرفلا اهاوقأف ةيعضوملا (1565“84601)

 حيرارذلا دامرو لدرخلاو فرحلا مث «غلاب ًادج بيجع هّنِإف ايسفاثلا هدعبو نوناقلا يف ريبدتلا نم



 لا ةنيزلا يف : عباسلا نفلا /عبارلا باتكلا

 ءهتحت ام ليسيل أقفيو ءهب طفني عوتيلا نبلو راغلا نهدب ًاقوحسم جزيويم وأ ءبطرلا تفزلاب انوجعم
 :ةليلق ةّدم (0:عده) وضعلا ىلع عضوي جكيبكلاو ءهتحت نم (ة1ة15) رعشلا علط رشقلا حرط اذإف

 ةوغرو ريجرجلا رزبو «ناقبرخلاو تيربكلا كلذ دعبو «بلعثلا ءاد نم ّيوقلا يف هيلإ جاتحيو
 ءًاقرحم منغلا رعبو رافلا ءرخو «ةقرحم هلوصأو بصقلا روشقو ءرحبلا دبز نم نافنصلاو «قروبلا
 اهيف عقي دقو «نارطقلاو ناريمام قورعو سدنكو نيتلا قروو قرحملا قدنبلاو لدرخلاو لفلف رادو
 . قئافلا ّلخلا يف ًامايأ قوحسملا ردنكلا لثمو .هرشقب ًاقرحم ٌرملا زوللا لثم مث ء«روثلا (8118 ةرارم
 راغلا نهد هيف ةلمعتسملا ناهدألا لضفأو . ةّلعلا هذه (86641ه565) ةيودأ نم يطبنلا بونرخلاو
 محش موحشلا لضفأو . تفزلا مث «نارطقلا ةّيعمشلا (0460161065) ةيودألا لضفأو . عورخلا نهدو

 .نارطقلاو لدرخلاب خطلي دّيج خوطل قّتع ام اصوصخو ؛بدلا

 مناي يرن حوطب هع
 امهيأ «قبرخو «ّىح تيربك «نيلاقثم دحاو لك نم .راغلا نهد ءايسفاث «نويبرف ذخؤي

 اقنأو .. ةبافكلا رادقم عمشب («هرقا) يطوريق ذخّتي .لاقثم دحاو لك نم «ضيبأ وأ دوسأ ناك

 دعب عصوملا هب ينير نس ّلخ يف ناقحسيو ناقرحي ؛ءزج رداشون ؛نيأزج يقيرفإ قروب
 هب لعفيف طقنت نإف . مايأ ثالث كلذ موادي «فشن دقو تاعاس ةثالث دعب داعيو ًاقيقر ًايلط كلدلا

 عضوملا هب طفني مث دلل نا تل ع و .يردتام

 فيعضلل جازملاب هتوق رسكتو ؛يوقلا

 درولا نهد هلثم عم فيقثلا لخلا ذخؤي نأ 510 «كلذ نم ىوقأ وه اّممو

 ءيش اهيف ةّيِلاغِب حسملا ًاضيأو «هب ىلطي ؛ةنشخ ةقرخب عضوملا كلدي مث ؛ناخلخليو ءدّيجلا
 ّبح نم مهرد فصن لمتحي قهارملا يبصلاو «ةيمحلا مهيفكت نايبصلا نأ ملعاو .ايسفاث نم

 . نيقناد نينس رشع نبالو ءاياقوقلا

 ([1ه:0 رعشلا قلحي ام ىف : لصف

 ءامهيف لوعجم ربص ليلق عم امهب ىلطيو .نآزج خينرزلا نمو نآزج ةرونلا نم ذخؤي
 تديز نإو .لدعأ ناك لقأ خينرزلا نمو ءرثكأ ءازجأ ةرونلا نم لعج نإو .لاحلا يف قلحيف
 ءاملا يف ناخبطي ءءزجو نيآزج خينرزلاو ةرونلا ذخؤت دقو .لمعي هنأ الإ ءالمع أطبأ ناك ةرونلا
 دخؤيو .دوجأ سيمشتلاو دوجأ ناك ءاملا كلذ يف لمعلا رّرك نإو :ةقيرلا طسيت نوح اعط

 ءاملا كلذ كرت امّبرو «هب ىلطيو .هتّوق ذخأي ىتح ريثك يف هنم ليلق نهد هيف خبطيف ءاملا كلذ
 .خينرزلا عم ةرونلا لمع لمعت فادصألا سالكأو . ءاملا يف حلملا كلذ لمعتساو ءأحلم دقعنيل
 ىف لعجو .ًاخبط وأ ًاسيمشت ةرونلا هيف رّركملا ةرونلا ءام ةرونلا لدب ذخأ نإو «فطلأ نوكتو

 نوكت يتلا رضخألا ([مءهطعو) قلعلا ًاضيأ لمعتسي دقو ءدّيج ناك .ءقوحسملا خينرزلا ءاملا
 رثكأو «قروبلا وأ مركلا دامر ةرونلا يف ىقلأ ًاقيقر تبني ام نوكي نأ ديرأ نإو ءرارجلا تحت
 كشحكلا ءام لثمب خينرزلاو ةرونلا بكرت دقو «خيطبلا رزبو القابلاو ريعشلا قيقدب لسغ مث ؛هبيلقت
 .رحبلا دبزب ناعي دقو ء«ىككِطْصَملاو رملا هيف لعجي دقو ءزرألا ءامو



 ةنيزلا يف : عباسلا نفلا /عبارلا باتكلا ] ظ مآ

 ةر ونلا هتف رحأ نم (1ءدغسع8) ل ىف : لصف

 لسغ اذإف «درولا نهد اهلبق اهيلع مدق دقو ءاهلسغ عرستو ءاهبيلقت للقت نأ بجي

 هيلع ىلطي مث .«ديج (156ة806ه0) جالع كلذ نإف ءدرابلا ءاملا يف كلذ دعب سلج داخلا ءاملاب

 دب الف نوت ا 0 نإف فرحا نإ ب 00 ا ا

 ظ ظ .روفاكلاو

 ةرونلا ةحئار عطقي ام يف : لصف

 خوخلا قرولو ءدرولا ءامو «لخلاب نيطلا وأ «بيطلا يف ىّبرملا نيطلاب اهدعب ىلطي نأ

 درولاو رْمْضُعلا ريجنلو ءاثحلاو قوحسملا مرسهاشلا قروو مركلا قرولو «ةبيجع كلذ يف ةصاخ

 .ةعومجمو ىدارف «كلذ وحنو رخذألاو َكّسلاو دعسلاو

 (آ1ة:2 رعشلا تابن تاعنام يف : لصف

 ناركوشلاو لخلاو نويفألاو جنبلاب ىلطي مث :هدعف اذنأ نقم ولا تاردتملا وقع

 تاعناملا نم اففجم ةيماجآلا عدافضلا مرجو .دوجأ لخلا يف ًاحوبطم نوكي نأو ءهدحوو اهعم

 هيلط نأ ليقو لو زكي ؛ لخلا وأ ؛جنبلا ةراصع وأ ءانوطق رزب باعلب طلخو «قحس اذإ

 هيف ىعذا امبرو ءدفنقلا هيف خبط نهدب كلذكو ا ا

 فصن تشلاو «ةيوسلاب صاصرلا جاديفساو ايلوميقلا ذخؤي نأ كلذ يف ركذ اًممو «كلذ دض

 فحالسلا مدو ةيماجألا عدافضلا (81009) مد نأ موق معز دقو . بطرلا جنبلا ءامب قحس ءءزج

 ءاوداوبكر دقو .هدبكو هغامدو شافخلا (81054) مد كلذكو اولاق «كلذ عنمي دق ةّيرهنلا

 نمو «هديدق نم لذخؤيو ففجتو «بصقلا ماجا نم عدافضلا ذدخؤت اولاق ءهذه نم (324601686و)

 ؤلؤللا فدص نمو جنسادرملا نمو رمحألا قروبلا نمو ء«ففجملا ةيرهنلا ةافحلسلا (81000) مد

 رزبو علل ل ل ءءاوس ءازجأ قرحملاو

 . ةوقب (11815) رعشلا رثني امم وه نهدب ةرجنألا

 ظ رعشلل تادٌّعجملا ىف : لصف

لاو صفعلاو ّرملاو ضيبألا رذِسلاو اهنهدو ةبلحلا قيقد لثم يه
 وأ طلخت جنسادرملاو ةرون

 امك جنبلا لمعتسي دقو عدو جلا رب ايف عضريسو «سأرلا هب فلغيو ءاهضعب ىلع رصتقي

 اهاثلث اهب نرق اذإ ًاصوصخ «ةلمجلا هذه يف هخاد ًاريسي قرحيو .« طيشن ءامب ةرونلاو «هدحو وه

 .ًاديدش هدٌعجت ّرملا حلملا ةوغر كلذكو .دراب ءامب نينوجعم ردسلا نم

 رار سا ورسلا قروو ربإلا ةلاحسو كزامزكلاو صفعلا نم ذخؤي

 بيع ءانطب ل يتلا رولا برجال رك وح .جلمألاو يزوخلا نيطلاو ءاريثكلاو جنسادرملاو

 .دوسم دعجم هّنإف لمعتسيو «قلسلا ءامب بجعي « ءزج



 2 ظ ةنيزلا يف : عباسلا نفلا /عبارلا باتكلا

 ([8210) رعشلا طسُي اميف : لصف

 ناهدألا لامعتسا ةلمجلابو ءروكذملا (85810 رعشلا قاقش (1:ةقغ684) جالع هجالع

 . ةبطرملا تاباعُللاو ةّيخرملا

 (11ةن2) رعشلا قيقشت ةشضشت قيفشت يف : : لصف

 باعلك ةجزللا تاباعللاو .ةلدتعملا ةنّيللا ناهدألا هعنمتو «سبايلا ءاذغلاو سبيلا هببس

 ظ . بيطرت هيف ام عيمجو «فالخلا قرو باعلو ءانوطق رزب باعلو . ىمطخلا

 ([1دن) رعشلا ققري اميف : لصف

 . هققر (11315) رعشلا (8464:همءو) ةيودأ ىف عقو اذإ قروبلا

 بيشلاو بابشلا يف : لصف

 مدلا نأ وه نآلا هركذن يذلاو ةييشلاو تايحلا يبي ىف عضوملا اذه ريغ يف انلق دق

 رعشلا لام ةيئاملا ىلإ ذخأ اذإف وها نوكي (11312) رعشلا نِإَف اختل انفك اهو ماد ام (81000)

 . بيشلا ىلإ (288ة5)

 بيشلا ئطبي ام يف : لصف
 ىلإ لصوي ام (*ةعنص8#) ريبدت اهنمو «لوألا بابسألا ريبدت اهنم بيشلاب ةئطبملا ءايشألا

 ىلع ءيقلاب اصوصخو «تقو ّلك يمغلبلا طلخلا غارفتساف لَّوألا اًمأف ءهسفن (1ة10) رعشلا

 عم اهركذن يتلا ةبّيشملا ةيودآألاو نيجاعملا لمعتست مث «داعيو حاريو ءًاضيأ نقحلابو ماعطلا

 دومحم (81000) مد هنم دلوتي ام سنج نم لادتعاب (©ا26©) سوميكلا ةنسحلا ةيذغألا لامعتسا

 نوكي ىتح دهتجنو «دئارثلاو قرملا نود تاّيوشملاو تابّيكملاو تانّجبطملاو ايالقلا : لثم نيتم

 ًادج ابطر جازملا ناك اذإ بجيو ءمدلا دسف (50©018) مضهلا دسف اذإو «لصأ هنإف ءمضهلا ردقب

 ىلع ًاصوصخو ؛«يرملاو خماوكلاو لباوتلاو لفلفلاو لدرخلا نم ةراحلا ريزابألا لمعتست نأ

 ةبطرملا لوقبلاو هكاوفلا بانتجاو «فرص ليلق بارش ىلع راصتقالاو «لدرخلاب قلسلاو «قيرلا
 رعشلا فتنو «ريثكلا دصفلاو «ريثكلا ءاملا برشو ؛ةديصعلاو ةسيرهلاو كمسلاو نابلألاو

 نيمسايلا نهدو درولا ءامو روفاكلا لثم ساسمإو «ريثكلا عامجلاو .«طرفملا ركسلاو «(81ةهنم)

 هفّشنو هففج «لعف نإف ءًامامحتسا بذعلا ءاملا لامعتسا ةرثك بانتجاو ءرعشلل نيمسايلا ءامو

 زينوشلاو لظنحلا محش لثم لمعتسا محتسا نإف ءهتّوقل ظفاح (51312 رعشلا لسغ نأ ىلع ةعرسب

 بيشلاب ئطبتو «مغلبلا ةدام عطقت يتلا ريقاقعلاو نيجاعملا امأو .ًالوسغ روثلا ةرارمو قروبلاو
 ظفح امير اذه ْنإف .ًاعلبو اكول هيلع يتأي ءددعلاب ةدحاو هنم موي ّلك يلباكلا جليلهلا كول لثمف

 ءرسكلاو نيقيلا :تاحليلهلا م ةذكحتملا :تالفررطأالا كلذكؤ. نمعلا رخآ ىلإ تابقلا

 . ةفصلا هذهب دّيج بيترت اذه نمو «بهذ هيف نوكي نأ هنم ريخو «ثبخلاب نوجعملاو
 ' هيخ دو



 ةنيزلا يف : عباسلا نفلا /عبارلا باتكلا 1

 اليلق اليلق لمعتست نأ بجيو 00 يوفق اذهو « لمعتسيو 0 لسعب نجعيو نمسلاب طلخي «ءرج

 يعافألا موحلو .«ئوق قايرتلاو ء«يوف سوطيدورثملاو ىوف ايدْرَقَتَأْلاَو ءائيدر ارثأ رثؤي ال ام رذدق

 . اهلكأ ديتعا اذإ ةّوقلاو بابشلل ةظفاح

 : دّيج لدتعم نوحعم ةفص

 ةكسو ديدحلا ثبخ لفلفرادلا لدب نوكي دقو .جلمأو لفلف رادو جمربو دوسأ جليله

 . لفيرطإ اهنم ذختي
 نجعي «ءاوس ءازجأ لفلفرادو يلباك جليلهإو «ليبجنز ذخؤي نأ بّرجملا ديجلا نمو

 ةعبرأ نزو ديدحلا ثبخ ءًامهرد نيرشع نزو يلباكلا جليلهلا نم ذخؤي نأ انل ًاضيأو

 ةثالث دحاو لك نم لفنرقلاو لفلفرادلاو ليبجنزلا نمو .مهارد ةسمخ نوقيراغلا نمو ءمهارد

 برش اذإو .ةلماك ةنس تابيشملا هذه لوانتي نأ بجيو «لمعتسيو لسعلاب نجعي .«مهارد

 . ءاذغلا لكأ مث .راهنلا فصن ىلإ اهيع ربص نيجاعملا هذه لاثمأ نم بابشلل تحملا

 بيشلا نم ةعناملا تاخوطللا يف : لصف

 جازمل ةظفاح عبطلا يف كلذ هبشت يتلا تالابسلا عيمجو «ةيوقملا ةراحلا ناهدألا عيمج

 لثم هذهو ءءاذغلا نم اهيف ذفني ام اهعم جّركتي ال «ةّيزيرغ (180 ةرارح ىلع (11ة13) رعشلا

 (7هدنصعهأ) جالع اضيأ اذهو .مامحلا لخدي مث ؛تاعاس عبرأ كرتي هب يلط اذإ نارطقلا

 نهد كلذكو «قيقرا قيقرلا لئاسلا بطرلا تفزلا كلذكو «جازملا درابلا 0614 سأرلا بحاصل

 محشب ذخّتملا نهدلاو «ءيش لك نم ىوقأ زينوشلا نهدو نابلا نهدو ءادج ّيوق هنإف طسّملا

 خبطي نأب زينوشلا نهدو لدرخلا نهد نم ْذخّتي نأ وه يوقلا دّيجلاو .لدرخلا نهدو «لظنحلا

 ميدأ اذإ يّربلا نوتيزلا نم رصتعملا تيزلاو .هعم وأ هدعب لظنحلا هيف خبطي مث «زينوشلا هيف
 . بيشلا عنم موي لك هب خيرمتلا

 «ةيقوأ فصن بيطلا رافظأ ,فصنو ةّيقوأ لبنس . طاسقأ ةثالث قافنأ تيز ذخؤي دّيج نهد

 ءاملا يف اًمإو ءهثلث ىقبي ىتح نهدلا يف اَمإ 06ءقنومعو) ةيودألا خبطت ةّيقوأ فصن رخذألا حاقف

 .ءاملا بهذي ىتح ءاملا كلذ يف تيزلا خبطي مث ءادح اذيلش اذحأ اهتزق ءاملا لشاب نتخ

 فادتف ءايقافأ ةّيقوأ ذخؤي مث «ءفصنو طسق ىلع رصتقيو «تيزلا ردق للقي نأ ٍذئتيح بوصألاو
 . لمعتسيو ءايقاقألا هب طلختو ًامعان قحستو «بارشب

 اهتلمج نم ذخ وي ءءاوس ءازجأ جلمألا سآلا نهدو نطقلا ّبح نهد ذخؤي دك نعد

 دوعلاو طسقلاو لظنحلا محشو لفنرقلاو زينوشلاو لبنسلاو ةخيلسلاو دعسلا نم ذخؤيو «لطر
 ةئام نزو اهتلمج نم ذخؤيو «ءاوس ءازجأ دحاو لك نم «ةريرذلا بصقو رخذألا حاّقفو ماخلا

 اذإف «لاطرأ ةعبرأ ردق زوجلا روشق ةراصع يف وأ ءدجو نإ لظنحلا ةراصع يف خبطيو ءمهرد
 ىَمِصُيو «ءاملا بهذيو .«نهدلا ىقبي ىتح خبطي لازي الو «نهدلا هيلع لعج ءاملا فصتنا
 . لمعتسيو



 ةربزكلاو جنبلا رزبو ةبلحو صفعو ايقاقأ ذخؤي ءهنم ثيدحلا بهذي هنأ ىتح :دّيج خوطل

 ديو. ةنعجم ةامعتلا قئاقش ةراصعو ةفّمجم زوجلا روشق ةراصعو نذاللاو لبنسلاو ةسبايلا
 رهشلا يف لمعتسيو ءففجيو «ةقيقد : ًاصارقأ ذخَتي دوسألا بشلاو جئرباو جتخسورو ديدحلا

 . سآلا ءام وأ «جلمألا ءامب ءالط تارم ثالث

 قرو ؛«نيرشع نذال «ةرشع دحاو لك نم صفعو جلمأو دوسأ جليله ذخؤي : دمج فرلع

 ىتح خبطي مث ؛مايأ ةثالث هيف كرتيو «تيز لاطرأ ةثالث يف لعجي «نيثالث نيثالث هّبحو سألا

 .هب فلغيو ظلغي

 رثني هنإف ءمهرد نزو يخلبلا رمحألا جازلا برش اننامز يف بّرجو انَمَدَقَت نم هبّرج اًممو

 نأ بجيو «بوطرملا ندبلا يوقلا هلمتحي امْنِإ هئكل دوسأ (81310 رعش هلدب ةستيو. ثيبنكلا

 .اهيطريو (آدان28) ةئرلا يمني ام هدعب لمعتسي

 تاباضخلا ركذ ىف : لصف

 ريقا قمل يركن يرخق ةنرهعلاو كابات ابنا ةزترءلاهدأ :ينككلا يف عيوب دقاعنإ

 نوكت نأ الإ ائيش لمعت ملو ءاهيف ذفنت ملف روعشلا نيبو اهنيب لاح ةناهدلا اهالع اذإ ؛ةصاخلا
 أدص لثم غبصلا ةّيوق ءايشأ نم الإ ةديدشلا ةّوقلا عّقوتت الف «ةميظع ةّيصاخ وأ ةديدش ةّوق كانه

 ىف اهاوق ترّرك اذإ اهلاثمأو هذه لعلف ءزوجلا روشق ةيئام لثمو «برسألا أدص لثمو ؛ديدحلا
 6 نوكي نأ نكمأ رمخلاو لخلاك ةقرذبملا (38464:هأم65) ةيودألا يىوق تطسوو «ناهدألا

 عطق اذإ زوجلا (7ه5:0) قورع نم ًاقرع ْنأ نم لاقي ام ةّحصب نودهشي ًاموق عمسأو ىرأ اذوهو

 ءًاصمو ًافشر ةروراقلا يف ام فشن ضرألا يف ًاعم انفدو ,نهد اهيف ةروراق مقلأو «عيبرلا لَّوأ يف

 اذه نم عفني ام رثكأو ًاباضخ نوكيو «ةروراقلا ىلإ اهنم ريثك دوعيف ًالاسرإ فيرخلا يف اهلسري مث
 (11ةن# رعشلا هب غبصي يذلا غبصلا فانصأ نأ مث .ريركتلاب هنم كلذ نوكي امنإف رثؤيو «بابلا

 .ةدّيجلا تادّرَسُملا نم ةّدع ركذب أدبن نحنو «ضْيَبُمو رَفَشُمو دْوَسُم ةثالث

 ظ تادّوَسملا ىف : لصف

 فالتخا بسحب امهرثأ فلتخيو «سانلا هيلع عمجأ يذلا لصألا وهف ةمسولاو ءاجبلا ام

 نوربصيو «ءاّنحلا لسغ دعب ةمسولاب هنوفدري مث ؛ءانحلا نووادتي سانلاو ءروعشلا تادادعتسا

 ءامهنيب عمجي نم سانلا نمو .دوجأ وهف رثكأ ربص ام َّلكو ءردق هل ًاربص امهنم دحاو ّلك ىلع
 ىضريو ةمسولا ىلع رصتقي نم مهنمو «هريقشتب يضريو ؛ءاثحلا ىلع رصتقي نم سانلا نمو
 ةّينامركلا ةمسولاو ةرقشو ءاسيوطت ّدشأ اهّنكل ًاباضخ عرسأ ةدّيجلا ةّيدنهلا ةمسولاو . اهسيوطتب

 غبص دري نأ ّبحأ نمو .هيف سيوطت ريثك ال يرعش داوس ىلإ اهغبص ّنكل ءأطبأو بضخ لقأ
 ناك نإو «ىرخأ ةرك ءانحلا اهيلع لمعتسا هعوصنو هترقش لطبيو «(51ة:) رعشلا نول ىلإ ةمسولا

 ردابت لب هئابلا ليطت ال نأ ىلوألاو ءيرعش نول ىلإ هدريو «سيوطتلا لطببي هنإف اهلبق هلمعتسا

 ءامبو «قاّمسلا امب امهعمجي نم سانلا نمو «لّوألا باضخلا دعب يذلا ءاّنحلا ينعأ هلسغ ىلإ

 نم مهنمو .نيعم كلذ عيمجو ءزوجلا روشق ءامو لصملا امهعم بكري وأ بئارلا ءامب وأ نامرلا



 أضيأ اذهو «ةفوصلا ٌدوست ىتح ًاسيمشت وأ ءًاخبط ةرونلاو جنسدارملا هيف يبر ءامب امهعمجي
 اًمأو .غامدلا نع هتلئاغ عنمو أّدج دّوَس لفنرق مهرد نزو باضخلا يف لعج اذإو «دّيج

 حسميو صفعلا ذخؤي نأ وهف «لّوألا لامعتسا نود نكلو ًاريثك لمعتسي يذلا رخآلا باضخلا

 هيف غلابي الو «قحسنيو «ّدوسي ام ردق قارتحإلا ةياغو نّيطم ردق يف هدوجأو «قرحيو تيزلاب

 حلملا نمو .نامهرد ٌّبشلا نمو «ةرشع جتخسورلا نمو «ًامهرد نيرشع نزو هنم ذخؤيو

 . اتباث اذيوست (813153) رعشلا دوسي هّنإَف « باضخ هنم ذختي «مهرد يناردلا ظ

 ظ : هتفصو : ةخسنلا هذه ىلع لمعتسي دقو

 نمو جتخسورلا نم ذخؤيو : ناني وتخ ناقيو قير بسر سافل نوي لطر اكو >
 ؛ عيمجلا قحس داجي «مهارد ةعبس حلملا نمو ءرشع ةسمخ دحاو لك نم «ءاريثكلا نمو بتشلا

 . ةمسوو ءاثح هب اوطلخ امئرو «تاعاس ثاللث كرتيو هب ربضتخيو واح امب نجعو

 وأ «لوكأملا نيطلاو جنسادرملاو ةرونلا نم ذخّتملا وهف اذه دعب روهشم وه يذلاو

 نجعي ؛ءاوس ءازجأ (620) سأرلا نيط فانصأ نم تئش نيط يأ وأ ءايلوميق نيط وأ «يزوخلا

 نإو «جنسادرملا قحس ةذدش رمألا كالمو «قلسلا قروب ىلعيو لمعتسيو «باضخلا نجع ءاملاب

 نم نكلو ءدوجأ وهف هيف اهسيمشت وأ اهخبط ريركتب ةذوخأملا ةمسولاو ءاّنحلا ءام هؤام ناك

 نمو انحلا نم ذخوي اضيأو .هتبوطر ةيلع ظفحتو: «تاعاس تس نم ًابيرق كرتي نأ سجاولا
 نمو جتخسورلا نمو ٌولقملا صفعلا نمو ةرونلا نمو لحكلاك قوحسملا جنسادرملا نمو ةمسولا

 .هب بضتخُي «ءاوس ءازجأ لفنرقلاو ءاريثكلاو نيطلاو ّبشلا

 هلبقي نأ ىلإ برقأ وه ام اهنم تدروأ «بتكلا يف تركذ دق ةدّوسم تاباضخ انههو
 ١ .ناميإلا هب عقي وأ «بلقلا

 يناردلا حلملاو ٌبشلاو جتخسورلا نمو «ناءزج ةمسولا نمو ءزج ءاّنحلا نم ذخؤي

 . لمعتسيو رمت ىتح كرتيو لخلاب قحكشي «ءاوس ءازجأ ديدحلا ثبخو ٌولقملا صفعلاو

 دعب ديدحلا ثبخ ذخؤي نأ هتخسنو ءةفصلا هذهب (14601هه«5) ءاود كلذ نم ركذ اّممو

 نيعوبسأ هيف كرتي مث «فصنلا ىلإ خبطُيو ءاديدش اقحس عباصأ عبرأب هولعي رمخ لخ يف قحسلا
 خبطيو «هقحس دعب ّلخلا كلذ هيلع ّبصيو دوسأ جليله ثبخلا لثم ذخؤيو ءهلك رجنزتي ىّتح

 0 تس ل «لخلا فشني ىّتح
 .ديدحلا أدص ة ةوقلف ةناهدلا عم غبص نإ اذهو « هتيّبط

 تادوسملا ةلمج يف دعي ًاديدش ًاخبط ّلخلا يف خوبطملا ةّضفلا ثبخ ْنأ اولاق :ًاضيأو

 كرتلا خبطلا لدب نوكي نأو «جرتألا وأ جنرانلا ضاّمح ّلخلا لدب نوكي نأ ّىلإ َّبحألاو «ةّيوقلا

 ةّنِقو ٌبش نم فاسو نامعنلا قئاقش نم فاس ةنينق ىف كرت نإ ًاضيأ اولاقو «ةّدم امهيف ديدحلل
 نفد نإ كلذكو اولاق .. ًاباضخ ّلحنإ لبزلا ىف نفدو ءامهنم ناتيقوأ قئاقشلا نم لطرلل ؛ٌكشو
 دوسأ ءام هلك راص ةروراق فوج يف نيقرسلا يف ًاّبش هفصن عم لبنسي نأ لبق بطرلا ريعشلا تابن

 لعجو هيف ام جرخأو ؛«هترجش ىلع وهو «بطرلا عرقلا رّوُق نإ كلذكو اولاق .ًادّوسم ًاخوطلو



 مها ةنيزلا يف : عباسلا نفلا /عبارلا باتكلا

 ءام ّلحتي هيف ام عيمج نإف ءنّيطو رّوقملا رشقلا درو ءديدحلا ثبخ نم ليلق ءيش «حلم هيف
 غلبي ىتح ءاسنلا نبل ًاصوصخو «نبلب خبطو ءربكلا قرو قحس نإو اولاق .ادادم وأ ًاباضخ دوسأ
 دقو «تاظفاحلا ةلمج نم نوكي نأ يدنع ىلوألاو ًادّيج ًاباضخ ناك هلك ليللا كرتيو «ثلثلا

 .باضخلا اذهل «سونيلاج» دهش
 «تيزب قحستف ءزوجلا رجش يف ديقانعلا لثم نوكت يتلا ةرهزلا نم ذخؤي لاق :اضيأو

 اولاق .داج زعاملا رعب هب (113:0ه1:5) طلخ اذإ مهضعب لاقو «بطر رفق نم ءيش عم هب ىلطيو

 اضيأ ًاغابص ناك نإ هّنأ يدنعو ءدّوسي هّنإف هب نهدأو تيزلاب قحس اذإ برغلا لصأ روشق كلذكو
 نم «سلوف» هلاق اميف يلوق كلذكو ءدوجأ ناك هّلعل ءام تيزلا لدب ناك ولو «تيزلا هلعف فعضأ
 دب الف ىنعم اذهل ناك نإف ءًاباضخ راص ةيلاغلاك ريصي ىتح تيزلا يف قحس اذإ قئاقشلا قرو نأ

 .هئام يف هايإ مهخبطو ءزوجلا روشقب نهدلا ةيبرت يف مهلوق مال «بشلاك صّوغم نم
 قئاقشلا ءام يف نهدلا خبط ىف ليق ام كلذكو .هفعضتسا امم اذه لك ؛هيف بش ليلق لاخدإو

 خبطيو «جلمأ هثلث هيلع ىقليو «لخلا نهد ذخؤي نأ بجي هّنأ نم اولاق ام لئثمو «ىنفي ىّتح

 قفرلاب ىلغي مث «ةقيقرلا برسألا حئافص نم لطر عبر لطر لكل ذخؤيو «ىَمَصْيو قفرلاب ةعاس
 لوقأ .هذخأي مث ؛ةثالث ًامايأ هكرتي مث ءامئاد هكرحيو «نهدلا ل عتشي الثلو برسألا بوذي لَن

 فوج ىف نابلا نهد لعج اذإ كلذكو اولاق . ّبشلا هيف ناك اذإ اص وصخ ءام ءاجر اذه يف

 ءًاباضخ نهدلا جرخ ؛طايتحالاب ًاعضو رونتلا يف عضوو هنييطت نم قثوتسا 50-6
 اهنغات قكييشاو «بيبزلا مجع ّيمن نإو اولاق . تيكلا بام ةلطج ينااذك عيا كلوا

 وهاممو 0 «اباضخ ناك نيقرسلا ىف : ارهش نفدو «لح نهدب رمغو .لحكلاك

 مايأ اننامز يف قفا دقو «ىرابحلا ضيب كلذكو «يوق ٌباضخ قلقللا ضيب نأ هيلع عّمْجُملاك

 انداهف ةيحل نم ةفئاط ىلع هتدوهف نم دهف ْخلُس نأ هحور هللا سّدق ؛ةلودلا سمش *» كلملا ةايح

 .ًاداوس اهبّضخف هبنجب مث

 اهوح ام دق 5 ةيلاغ يف : لصف

 ةعبرأو ءروصعملا بطرلا سآلا ءام فصنو لطرو .جلمأ ًامهرد نوسمخ ذخؤي اولاق
 ءاّيمطخ ًامهرد نوسمخ ذخؤيو «رانلا نع لزني مث «فصنلا صقني ىتح خبطي ءام لاطرأ

 نوسمخو ءأجاز ةرشعو ءًاولقم ًاصفع دورشعو ةَمْسَو نوسمخو «ءاّنِج ًامهرد نوسمخو

 ام ردق هباضخ داري ام هب فلغيو «ءكْسِملاو كسلاب بّيطيو خبطلاب ظلغيو «هيف ىقليف ءاغمص
 ةداربو ديدحلا ةدارب نم هيف ىقليو ءامهرد نيثالث نزو نطقلا بح نهد ذخؤيو اولاق .هولعي

 ىتح كرتيو ءهعم عيمجلا ق قعيسيو :« مهاد ةعبرأ ترو ةحاو لك نما م اد

 نامرلا روشقو القابلا روشقو قرحملا ريعشلا نأ ملعاو ,ءكسملاب بّيطيو مّوقيو ىلغي مث ءّدوسي
 ةيودأ انركذ دقو .زوجلا روشق كلذكو ءءاّنجلا لخدم باضخلا ىف لخديام ةلمج نم

 ضضخحلاو ّرملاو جرطيشلا اهتاهمأو «ةدرفملا (04لنء1265) ةيودألا يف باضخلا (01«04ههع5)

 ةَمْسَولا ءانحلاو قئاقشلاو ناشوايشربلاو «جلمألاو قمرسلاو قبرخلاو «حلملاو لدرخلاو

 ايقاقألاو اهؤامو زوجلا روشقو بطرلا القابلا روشق ءامو ديدحلا ثبخو قرحملا ساحنلاو
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 . تاداربلاو ءاهلك ثابخألاو ةرونلاو جنسادرلاو نذاللاو هنحو ساآلاو قلسلا رزبو ةيلحلاو

 اهارجم يرجي امو تارّقشملا ىف : لصف
 رخآلا بناجلا نم هيلع دقوأ اذإ «هرشق هنع ذوخأملا ّيرطلا ىطبنلا بصقلا ةلايسانأ اولاق

 وأ :ةءاتستلا ىلع .ريضب اذنك هيلع رضي عازلا ءاميهيدعتلا اده كلذكو: «تهالا# بفك ران
 ذخؤي وأ .هب بضخيو «رخذأ نم ءيشو «ءاوس «جنايتيرلاو بارشلا ّيردردو ءانجلا ذخؤي

 كرفسالاو ّبشلاب بضتخيو اولاق .سّدْنَكلا خيبطب نجعي نأ دعب هب بضتخيو «ءائجلا

 سمرتب ةيلط رّرك اذإو ءأمايأ كلذ رركت امبرو «ةليلو موي كرتيو «جروسلاو ّرملاب وأ «نارفعزلاو

 نيغابدلا حلم «مهارد ةسمخ ّرم «مهارد ةرشع قوحسم سمرت ذخأ اذإو ءهرّمح ّلخب نوجعم
 مركلا بطح دامر ءام ؛مهارد ةثالث قرحملا ففجملا بارشلا ٌيردرد «مهارد ةثالث جروسلا يأ

 . ةيافكلا ردقب

 : يوق رّمحم
 «نيتيقوأ رفصألا نويرذآلا نمو «يقاوأ ثالث صفعلا نمو «نيتيقوأ قاّمسلا نم ذخؤي

 عقنيو قدي يفك نسابلا نشقملا سفرتلا نمو: ةقابا نيكسفألا نمو. < نيتقاب ناش وايشزنلا نمو

 هعصلا يطور ارانب .رتاف وهو (581680) سأرلا هب دّمضي مث كفانا ءافلإ نم لاطرأ ة ةرشع ىف

 طلخي قرحم ريغو ًاقرحم بارشلا ٌيردرد ذخؤيو اولاق «ّىيوق رّمشم ًادج ءاملا ىف سدنكلاو

 ظ رسال نفد: وأ نابلا نهدب

 تاضتمملا يف :لصف

 اهنمو «ضيبألا نيصوبلا ةرهز اهنمو «شاملا اهنمو «نيرسنلا اهنمو «فاطخلا ءرخ اهنم
 ةعومجمو ىدارف «نوتيزلا حاّقفو ءربكلا حاّمفو .تيربكلا راخبو «روثلا ةرارمو لجفلا روشق

 . تيربكلاب هريخبت دعب اصوصخو «لخلاب اصوصخو
 نسيج ا تعلو مالا لحفل ' وشق و ةسارلا نويودسوت انفنأ

 . يبرع

 ءايوق ناك جنبلا امهلدب ناك نإو «حامللاو شاخشخلا روشقو نيرسنلا قرو ذخؤي :ًاضيأو
 يف فلي مث «(1ةذ8 رعشلا لبي دقو «دوجأ هّنإف درولا ءامو روفاك هيف ناك نإو «ًاباضخ طلخيو

 ا .نيترم ليللا يف لعفي هب رخبي مث «تيربك

 باضخلا عبتت لاوحأ كرادت يف 7 : لصف

 .ةتكسلاو لزاونلل دادعتسالا يف هايإ عقوم هل دسفم غامدلل دّربم باضخلا فانصأ رثكأ

 كسملاك راحلا بيطلا نم هبيقع لمعتست وأ باضخلاب نرقي امب كلذ جلاعيف .«كلذ و حنو

 .هتدوعج لوزتو «دتو هنأك ([1218 رعشلا دتمي نأ باضخلا نم ضرعي دقو .هب هوحنو لفنرقلاو

 نم نشخلا يف ًاصوصخ دٌعجيو «ققرقي ام باضخلا عم لعجي نأب كلذ كرادتيو ؛هعضو حيقتيو

 «ةيحللا رقحيو (81815) رعشلا دبلتي نأ باضخلا نم ضرعي دقو «كلذ لعف يذلا (85ة15) رعشلا
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 ضرعي دقو «يريخلا نهدو . جسفنبلا نهد لثمب عبتي نأب كلذ كرادتيو «(113812 رعشلا رسكتيو

 نم هل لّسغأ الو وحنو صمحلاو القابلا قيقدب هنولسغي سانلاو «ةرشبلا دوسي نأ باضخلا نم

 لثم باضخلا نم ذخؤي نأ هيف لمعتسي ام دوجأو ,لوصنلا باضخلا دعب ضرعي دقو .راح نهد

 .رهظي داك وأ لوضتلا رهط املكو .«ةصاوغ ةوق هيف باخ نم ًاصوصخو ء«فئمجيو ا

 اهب عبتتو .دوقعملا باضخلا كلذ ةلالح نم اهفرط ىلع ذخأو «تّلبو كاوسلاك ةبشخ تح ترش

 لوصنلا هب نوحسميو محلا «نذاللاو نابلا نهدك بيط نهد ناخد نذوخأي موقو .«لوصنلا

 . لطب حسم اذإف

 زازحلا يف : لصف

 ملكتنلف ءام هجوب ([1812) رعشلا ىف : مالكلل بسانم زازحلا يف (5265621) مالكلا نآلو

 رشقتلا نم ام برض (581680) نضأرنا ىف نوكفت يتلا ةلاخنلا ينعأ .ةيربألا وهو زازحلاو «هيف

 دلجلا نم ىلعألا حطسلا يف ريثأتلا صاخ هجازم يف ضرع داسفل سأرلل ضرعي «فيفخلا
 ةيقروب ةداح ةدام نع نوكيو «(51315) رعشلا تبانم داسفإ ىلإو حّرقتلا ىلإ غلب ام هؤدرأو «(ةاكت»)

 هلعف اميرو «هيلإ لصي ام دسفي (81630) سأرلا يف جازم ء ءوسل ناك اميرو «ٌيوادوس (81000) مد وأ

 ةكرشلاب ناك امّبرو «ًادّيج الإ ندبلا يف جازملا رئاس نكي ملو ءدرجم سبي

 نهدب (81620) سأرلا يلط هلطبيو «فيفخلا (1:ءونصعمأ) جالعلا هيفكي فيفخ زازحلا نم

 «ٌّىيوق ليلحتو ءالج هلام ىلإ جاتحيو .«كلذ نم ٌدشأ وه ام هنمو «تاباعللاو ,جسفنبلاو درولا
 ىّقنُي نأ هجالع يف بجاولاو .حيرقتلا ىلإ يّدؤي ًادج ءيدر هنمو .لدعيو «بطري امب عبتي مث
 ءالتما (81620) سأرلا ىلإ ىقارتي اميف ببسلا ناكو «ةجاح كلذ ىلإ ناك نإ لاهسإو دصفب ندبلا
 .ناهدألاب عبتا ولجي امب جلوع امّلكو «جلاعي مث «ندبلا نم (10 8ل1)

 ريثك (160 واتدع) عذل ريغب ةنيللا زازحلا (116لن هن معو) هب ودأ يف : لصف

 قيقدبو خيطبلا بحبو ةبلحلا ءامبو قلسلا ءامب لسغلا فيعضلا بيرقلا زازحلا يفكي
 يمطخلاو لجرفسلا باعلبو تيزلا يف ًاخوبطم يمطخلا رزببو ءالقابلاو سمرتلاو صمحلا
 (8680) سأرلا ىلع كرتي نأ دعب قلسلا ةراصعب ًاصوصخو ايلوميقلاو يزوخلا نيطلاب وأ «ريثكلاو

 خيبطو .هتراصعو سفركلاو ّيدنهلا رمتلابو «ةياغ هنإف .سطرلا فالخلا قرو ريصعتو .ةعاس

 كلذكو ءامهتفاطل عم يوقلا الطبأ امّبر ناذهو ءمسمسلا قروو جنادهشلا قروو تخردازألا
 مسمسلا قرو عم صّمحلا قيقد ذخؤي وأ «ٌلخلاب ةبلحلا قيقدو «ّلخلاب رّشقملا زوللاو امهتراصع

 ظ .رمخلا لخ نم ءيشو قلسلا ءامب قحسيو ؛قوحسملا
 سأرلا لسغي وأ ءىلطيو ّلخب نجعيو ءيمطخلاو قوقدملا صّمحلا ذخؤي وأ :ًاضيأ

 ندتك ىلإ «تيزلا يف يمطخلا ىّبري وأ .يمطخلاك ةلمعتسم رابغلاك ةقوحسم توتلا حادقب (51620)
 (1680) سأرلا لسغ لهسلا فيطللا نمو «نيعوبسأ كلذ رركي تيزب طولخم بارش يف لولحم

 1م 7 بطلا يف نوناقلا



 ةنيزلا يف :عباسلا نفلا /عبارلا باتكلا ٠ م

 نهدي مث «ناك اهّيأب لغسي نأ بجيو ءميلس بّرجم غلاب دّيج هنإف ءبطرلا فالخلا قرو ءامب
 . جسفنبلاو درولا نهد لثمب اليل

 َى وقأ ىه يتلا زا زحلا (8/160161265) هب دودأ يف : لصف

 ردح لظنحلا محض وأ وشال ةارعرأ ثيبك قروؤبلا لاجيعأ انطلق 0

 . كلذ وحنو ايسفاثلا وأ قبرخلا وأ قرحملا جاجزلا وأ جزيويملاو لدرخلا وأ بارشلا

 لاب سمو لاب سر اسف طري داما

 سأرلا هب لسغيو ءامب خبطيو «ةّيوسلاب القابلا قيقدو

 تلح قروبلا نمو 0 «لطر بارشلا ٌىدرد ذخؤي :اضيأو

 نهد لمعتسي مث ء«صمحلا قيقدو قلسلا ءامب لسغي مث ٠ «سأرلا هب خطليو «عيمجلا عمجي

 لوبب هلسغو «ةليل ىلطيو ةليل كر عل لا ال تا ا

 .«يدرلا زازحلا باب يف يوق قوحسملا جاجزلاو ؛عفنلا ديدش يبارعألا ًاصوصخ ٠ ا مستلا

 نسأرلا هب ىلطُيو .ةيوسلاب دنقلقو قروبلا ةوغر ذخؤي وأ «جزيويملاو دنقلقلا هيف عقن ام كلذكو

 .هب نهديو «تيزلا يف حزيويملا قحسي وأ تيزلاب ًاعمج امّيرو «قلحلا دعب (51620)

 نهد يف باذم نذالب عمجيو «ةيوسلاب قروبلاو دنقلقلاو تيربكلا ذخؤي :ًاضيأ

 . قيرخلا يف لعج امّبرو «سأرلا ىلع كرتيو «ىكطضَملا

 أدتج دجوف برج دقو نيثدحملا ضعب هيعذي (11«ل3ءدعو) ءاود يف : لصف

 يريخلا نهد نمو ءءزج طبلا محش نمو ءءزج فصن بطرلا افوزلا نم ذخؤي : هتححسنو

 مث «نوباصو راح ءامب (81620) سأرلا لسغي نيأزج نذاللا نم هرج عبو انسفاتلا نمو «ءزرج

 . لسغي مث ةليلو ًاموي هب ىلطيو ءّرمحي ىتح ةسباي ةقرخب كلدي

 ةيناثلا ةلاقملا

 ْن لا ةهج نم (انم) دلحلا لا 58 يف

 نولل ةرّيغملا بابسألا يف : لطف
 ةلقو ( 63 119) لقث وأ (8/1هل5) حير وأ (©010) درب وأ سمش ببسب داوسلا ىلإ ليحتسي نوللا

 . ةرفصلا نيل ليحتسيو .ةيوادوسلا ىلإ (81000) مدلا ةلاحتسا وأ «تاحولملا لكأ وأ .مامحتسا

 نوللا ةرفصملا بابسألا يف : لصف
 رحو عاجوألاو (©01135) عامجلا ةرثكو ءاذغلا نادقفو مومغلاو (1015ء3عو) ضارمألا يه

 هيلإ رظنلا ىتح ءهّمش ةرثكو هاوخنانلا :تالوكأملا نمو .ةدكارلا هايملا برشو ديدشلا ءاوهلا

 هيف تيب يف ماقم لوطو لخلاب اخوطلو 56 نومكلاو ء«هجولل رفصم هنامدإو ّلخلاو «ليق اميف

 الف ءقورعلا تاهّوف يف ًاددس عقوي ىتح نيطلا لكأو ّلخلا لكأ نم راثكتسالاو «ريثك نوّمك
 . ءارفصلا (73م0125) راخب نم ءيش لب ئناق (81004) مد (ةاكته) دلجلا ىلإ صلخي



 موو ةنيزلا يف : عباسلا نفلا /عبارلا باتكلا

 فيطللا ءالحلاو ريمحتلاو قيربتلاب نولل ةنسحملا ءايشألا يف : لصف

 ًءاقنو ًاقنور هوسكي هنإف «(5605) دلجلا ىلإ حورلاو (81009) مدلا كّرحت املك هّنأ ملعإ

 ههجو ىلع تام ام هنع طشكيو قرأ (05[5) دلجلا لعجيف ءفيفخ ءالج ولجي ام هنيعيو ءًةرمحو
 دربلاو ّرحلا نع راتتسا ىلإ هلك اذه عم جاتحيو .غبص هيف ناك نإ ًاصوصخو .ًافيطل أطشك
 ديلوتب امهنم ةعبرأ هوجو ىلع كلذ لعفي :(561) دلجلا ىلإ مدلل ةكّرحملا ءايشألاو حايرلاو
 اهنمو ءعضوم للك لّلب رش رشتناو ريثكو دّلوت اذإ دّيجلا (81009) مدلا نِإف قيقرلا اصوصخو ؛مدلا
 اهنمو ؛هيراجمل حيتفتو جراخ ىلإ هاّيِإ هكيرحتب هطسبو (81009) مدلا رشنب اهنمو «مدلا ةيقنتب

 لوانت لثمف «لّوألا قيرطلاب نوللا نّسحت يتلا ءايشألاو . جراخ ىلإ لخاد نم أرسق هاّيإ هبذجب
 ًاقيقر امد دلوي هّنإف نيتلا لوانتو «ناحيرلا بارشلاو محللا ءامو تشربمينلا ضيبلاو صّمحلا
 ىلإ دوعي نأ ديرأف «نيهقانلا نم هنول حمس نمو «لمقي كلذ ببسبو .(ةاكزم) دلجلا ىلإ ًاقفدتم

 . ةيزيرغ ةرارحو فيطل (81000) مد يف ناديزي اهنيناف ريملاب و. نيانلا نيثلاب عفتنا ءميدقلا هنول

 كلذ لعفت يتلا ءايشألاو ءانبلو ًابارش قيرلا ىلع ةيلاوتم أآمايأ برشي نأ كلذل بّرجم وه اًممو
 جليلهلاو . ماودلا ىلع لمعتسا اذإ ىّبرملا جليلهلاو ريغصلا لفيرطالا لثم رهف .مدلا ةيقنتب

 تيتلحلا لثمف «هرشنو (81000) مدلا طسبب كلذ لعفت يتلا ءايشألاو . لفيرطإلا نم و يلباكلا

 مدلا غبصي د نارفعزلا نأ ىلع .نارفعزلا لثمو .ماعطلا يف عقو اذإ «لمترملاو دعسلاو نعلتلاو

 نزو افزلا نم ذخؤي افوزلا لثمو .مهردلا ىلإ ةبرشلاو .جتنخيملا يف ًاصوصخو ءاضيأ (81000)

 ةبعللاو .نولل نّسحم ًاضيأ حولاو ندسلاب توشنو ءمهرد فصن نارفعزلا نمو «نيمهرد

 الاعتشا ثروي الئل ةديدش ةثلع اهب ةثولعم ةقوسألا يف تبرش اذإ «نيمهرد ىلإ مهرد نم ةيربربلا

 .ًاضيأ موثلاو .هلكأ نامدإو «ةصاخ بنركلاو لصبلاو ثاّركلاو لجفلا لثم لوقبلا نمو ءأشحاف
 ًاضيأو «ةعراصملاو ةلدعتملا ةضايرلاو لادجلاو بضغلاو طابتغالا :تاكرحلاو لاعفألا نمو
 فاظنلا ةسلاجمو «بّيطلا عامسلا لثم «لامعألاو اعفألا نم سنؤي ام ةعلاطمو برطلاو رورسلا

 ا ل ا ل د
 قيقد نم ةذْخّتملا تالوسغلاو تاخوطللاف ًاضيأ ءالجلابو بذجلاب جراخ نم كلذ نم لعفت
 ةصاخ صمحلا قيقدو ءاشنلاو ةقطنحلا قيقدو ةنسركلا قيقدو ريعشلا قيقدو رشقملا ءالقابلا
 هنهدو ىكطصملاو ردنكلاو نيتلاو نذاللاو اسريإلاو كمسلا ءارغو زرألا قيقدو سدعلا قيقدو
 ةرخنلا ماظعلاو جاعلا ةراشنو جاذيفسالاو كترملاو لّقُملاو فدصلا محلو ضيبلا روشقو
 فطقلاو خيطبلاو رايخلا روزبو ّرملاو ولحلا زوللاو .كلذ يف ًاضيأ يوق بيطلا ةّوفو بلحملاو
 ءاريثكلاو ءاشنلاب ءالطلا هاّقنو هجولا ىّفص ام ًاريثكو ء«ريجرجلا رزبو لجفلا رزب قيقدو عرقلاو
 فالظأ خيبطو .ءبلحت امك نابلألاو ءرفصعلا جدرزو يربانقلا ةراصعو ؛موي لك نبللاب

 ليلكإ خيبط وأ ةبلحلا خيبطو «ضيبلا ضايبو ,فدصلا محل خيبطو ؛هيف تبره دق ليجاجعلا
 .كلملا

 : دّيج لوسغ

 ءءاشن ءصمح ءرشقملا خيطبلا رزب .لجفلا رزب .« سمرت «ةنسرك رّشقم القاب ذخؤي
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 نمو «ءزج دحاو لك نم ريعشلا قيقدو القابلا قيقد نم ذخؤي :ةدّيج ةرمغ .لوسغ هنم دختي

 خيطبلا بح ءعزج فصن دحاو لك نم «ءاشن .ءاريثك ءرشقم سدع .« ءزج صمحلا قيقد

 جسفنبلا خيبطو خيطبلا روشق خيبطب اراهن لسغيو اليل ىلطي .غبصي ام ردق نارفعز «نيأزج

 ظ ش | ش .هوحنو

 ءازجأ كمسلا ءارغو اسريإو القابلا قيقدو غمصلاو ءاريثكلاو ولحلا ةوللا ةحفنم يرش

 220 .ءالط ذختيو (04ءلنومعو) ةيودألا هيف لعجت مث ؛ عيمجلا يفكي د ءام' يف :ءارغلا باذي ءءاوس

 يلجي اممو « ضيبلا ضايبب ىلطي ٠ ءديمسلاو صّمحلاو ريعشلاو القابلا قيقد ذخؤي :ىرخأ

 ةعيملاو «جنوبابلا نهدو ٌقشألاو لسعلا عم هاوخنانلاو قروبلاو لصبلاو سوبلبلا ةّيوق ةيلجت

 .يجرتا لصأو بضلا رخو غيرزلاو ءًاضيأ بنركلاو «ةيقنتلا ةديدش ةبطرلا

 : ةّيوق ةرمغ

 هذه ء ءالطلا نجع هب نجسعيو .ةّيقوأ هنم ذخؤيف ظلغي نأ ىلإ خبطيو ءرفصعلا جدرز ذخؤي

 قحسي ءاريشوم خيتبل رزب «صمحلا قيقد صا قسد «ريفاصعلا قرذ (04ءلنعنمع5) ةيؤدألا

 . هب ىلطيو عمجيو

 : ىرخأ ةرمغ

 نم « هعاتلا تفيد ©« سمرتو «كارمعزو ةنافلاك قرد تاق ماعلو ءأريثك ذحؤي

 خينرزلاو .ضيبألا لدرخلاب ةليل لك هجوا يلط اذإو ءزوللا نهدب ىلطي ؛ «لاقثم دحاو لك

 هذهو ءًاديدش أرمحت هجولا رّمح دغلا نم لسغو «نبللاب رفصألا وأ رمحألا خينرزلاو (ضيبألا

 مست يتلا (آن مى ه5ال) ماذجلا ءادتبا نم نوكت يتلا (ططتتونواتع) ةنحسلا م عفنت ء ءالجلا ةيوقلا ةيودألا

 ا ءأشنأ دل يع ا ا ادإ نمسلاو روثبلاو ركنتلا

 7« قروب نم كلذ يف ريح رولا ةوغرو هدر

 هيلع قلي يل ؛ءام لاطرأ ةثالث يف بوذلاب نآلحيو ق َقّشأ ةلثمو نوبانض لطر ذخ وي :ًاضيأو

 دس ماجر ن بجلال قحسيو «يقاوأ عبس اللا ل

 دلل لبيع و اذيدك

 نيرا 5597 ءريعشلاو ءالقابلاو «صمحلا قيقدو .ةئسركلا قيقد ذخؤي ا

 . صّرقي ءزج فصن ءزج فصن نسوسلا لصأو غمصلا ن نمو «ءاوس ءازجأ سجرنلا لصأو

فن ىوقأ اذه يف عفني وهف مدلا ةدومكو راثآلاو شربلاو فلكلا يف عفني ام لك نأ ملعاو
 هليلقو ع

0 

 دربلاو حيرلاو سمشلا نع اكد دلجلا ظفح ىف :لصف

 . هجولا هب حسميو ضيبلا ضايب هلثمب طلخيو «ىّمصملا ءاملا يف عوقنملا
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 دوسلا راثآلاو ةبرضلا راثآ يف :لصف
 رجح كلذكو ءزبخلا بابلب وأ ءموحشلا نم ءيشب يلط اذإ ضّيبملا جنسدارملا اهعلقي

 بنركلا قرو كلذكو ءءاملا لفلف اهل لاقي يتلا ةلقبلاو نيب ًاعفن كلذ نم عفني فورعملا لفلفلا
 خطل اذإو .سفركلاو ةربزكلا ءام لثمب كلذ لك ٠ .خينرزلا عم بطرلا جنتوفلاو لجفلاو ردنكلاو
 «نورطنلاو ردنكلاب كلذكو ءرضخلا راثآلا تلاز قذاح ٌلخ عم رمحأ نورطنبو ةرونب عضوملا
 نأ بجي ءاضيأ نذاللاو مطبلا كلع كلذكو . لسعلاب نيتنسفألاو «ةيناجنذابلا راثآلا علقي ربصلاو
 ّرم زول ذخؤي :دّيج كلذل ءالط . اضيأ دّيج نوليخايد مهرمو .امايأ (06عد0) وضعلا ىلع كرتي
 ظ .مهرد فصن رشقم شام «نيمهرد دحاو لك نم .ضيبأ فزخ «قرحم فدص مرو متو

 ماظعلا يرد رجلا البر .مهرد فصن سمرت ءمهرد ةئسرك «٠ .نيمهرد رّشقم ضيبأ صّمح
 ىلطيو ءركسلاو ريعشلا ءامب نجعيو قحسي .مهرد تورزنأ .مهرد فافجلاو ىلبلا ةديدشلا
 ذخؤي ًاضيأو رو نعد جكيصو## وضعلا ىلع ىلطت فزخلا هكاكح ًاضيأو . جدرزلا ءامب
 كلذكو : عرقي القل لكلاب اررعتكم واط هيد (ةيوسلا» «نفصأ تنيربك ارم َقّشَأ نورطن
 ىتح قرحم ليأ نرق ذخؤي ءاضيأ لخب ىلطي .ةّيوسلاب ردنكلاو نوباصلاو مامحلا لبزو ايلوميق
 نم ءّرومزول .رداشون ءٌنشأ ءءاوس ءازجأ القابلا قيقد ةنسركلا قيقدو سمرتلا قيقدو ردنكو ضيبي
 دور وب م كلي دتشبأيأ .ءزج عبر دحاو لك نم غمصو ءاريثك .ءزج ثلث دحاو لك
 جيتحا امبرو حورقلا راثآو .شمنلل حلاص اذهو ىلطيو لدا عمجيو ؛مركلا دامرو ةرونو
 وش ىلإ

 (كرد211-م01) ِى ردحلا و حو رقلا راثآ يف : لصف

 01601 كم ع5) ةيودأآلا نمو“ . حورقملا اق نم فيعضلا عفني هانركذ امم يوق وه ام عيمج
 لسعلا نم ءيش عم بطرلا بصقلا لوصأ ةراصع وأ 0 ةبّرجملا كلذل ةروكذملا
 رهو ءظلغي ىتح تيزلا يف ارشافلا خيبطبو لحنلا لسعب انوجعم نيجعلا حلم عم قبحلاو
 . ةفصلا هذهب دامض كلذكو .«.بّرجم

 : هتححسنو

 قات دوا لورا رسل للا نرؤر رسفملا كارلا وةطلاوأ يرمز دلعي
 الابل نمي يقيل يابا يملا رحب نينتاوب انيأو «تااإب راينا نس اتم

 نمو ؛ةرشع ديدجلا فزخلا نمو ؛نيرشع سبايلا بصقلا لوصأ نمو ؛ةرشع ةرشع ةرخدلا
 .ةرشع ةرشع رّشقملا ّررألا نمو رّشقملا خيطبلا رزب نمو .ةسمخ سمرتلا نمو «ةرشع ءاشنلا
 لعج نإو ؛ىلطيو ٠ ءريعشلا ءامب نجعي ءرشع ةسمخ نابلا ٌبح نمو «ةرشع صمحلا قيقد نمو
 (عدطصعم) تاجلاعم ىلإ انرشأ دقو .دوجأ وهف .ةرشع دحاو لك نم دنوارزو ٌرمو طسق هيف
 عضوملا اذه لبق عضوم يف راثآلا هذه

 فلكلاو شمنلاو شربلاو تيملا (81000) مدلا ىف : لصف

 عادصنا وأ «يفيل (70556) قرع ةهّوُق هنع حتفنا دق مدك نوكي دق تيملا مدلاو شمنلا
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 امف ءهنم هلكشو هنول ىذأتي عضوم يف ًاناقتحا (518) دلجلا ىلعأ تحت نقتحاف ءاهريغ وأ ةبرضل

 ىمسي هنم يخطللاو ءاشرب نوكي داوسلا ىلإ وه امو ءاشمت نوكي (85:مءاة5) ةرمحلا ىلإ وه

 سبيل (آن55) نيتفشلا قّقشت شمنلا بحاصل ضرعي ام ًاريثكو .ًافاك يِطَمْتلا نوّمسي موقو ًافلك

مدلا دومج دتشي نأ لبق كلذ ( 1 :ءونطمعم) جالع عيمج ىلإ ردابت نأ بجيو ؛«هجازم
 (81000) 

 فرطب جرختسي دقف شربلاو تيملا (810هل) مدلا اَمإف .هجالع رسعي كلذ دعب هنإف ةوسيو

 ناك نإو «قفرلاب ذخأ دماج ءيش كانه ناك نإف «ةحّرقم ريغ ةيحنت قيقرلا ةدلجلا يّحني «عضبم

 لثمب شمنلاو شربلا انجلاع دقو «ةيودألاب ءالجلا مامتل جلاعي مث «قفرلاب ليس دعب دماج ريغ
 قورعلا تاهوف نم ليسي الئل (1000821:201) ضيق هيف داّمضب كلذ عبتت نأ بجي نكل «لازف اذه

 ةضياق (3246لنءامعو) هي ودأ ([132هانجو) طلخ نم دب ال هنأ ىلع «ى رخأ ةرك (81000) مدلا (17ءووعا)

 اصوصخ ,قورعلا نم عستا ام قيرط نم ةداملا ةلذحملا بذجت الئل .ةللحملا نم لمعتسي امب

 فاخي ال فقاولا نمزملاو .عذللا هيلع دتشي نأ يغبني ال ام كلذلو «فلكلا نم ئدتبملا يف

 ال دوسألا ةدوملاو يلاوتلا ىلع ًاعضوو ًاعفر عاذللا لّلحملا هيلع لمعتسي نأ بجي لب «كلذ

امز ريثكلا راحلا ءاملاب اهليطنتب رمألا لوأ يف تيملا (81004) مدلا للحي نأ نكمي دقو ءريغ
 ان

 فايش عفني دقو ءالوأ انطرش امّبرو «ةلّذحم ةّرق ءاملا كلذ يف ناك نإ ًاصوصخو «ًاليوط

 ري مويلا يف هارجم يرجي امو كلذ رّركي «ءالط كلذ نم يدرولا فايشلاو ّرملا (50ممهوز[هز9)

يغو ناءاودلا ناذه هب لمعتسي ام دوجأو .كلملا ليلكإ خيبط لثمب عضوملا لسغي نأ دعب
 امهر

 يه ىتلا (0464:همهو) ةيودألا ةيقنت نم يقاوبلا علقي ّرملا نم ذختملا فايشلاو «ةبلحلا ءام

 دورطنلا كلذكو «تيملا (81009) مدلا لّذح امبر ضماحلا لخلا يف عقنملا نيتلاو . فعضأ

 دمضي مث «نورطنلاب عضوملا لسغي ًاضيأو «لسعب ىلطي ةّيوسلاب قروبلاو مامحلا قرذو يوشملا

 ةتس كرتيو (81000) مدلا فشني مث «ىمديل ربإلاب سخنيو لسغي مث «مايأ ةتس دشيو مطبلا غمصب

 هركذن يذلا (34601همعو) ءاودلا اذه هيلع عضوي مث «ةعاس فصن كرتو حلملاب كلدي مث , مايأ

 ةرونو نورطنو ردنك : وه (84«ل:همعءو) ءاودلا اذهو . مدلا نم يقابلا عيمج جرخيف «مايأ ةسمخ

 ةعبرأ وأ ةثالث مايأ لك يف لمعتسيو هب دّمضيو طلخيو «لسعلا عم عمشلا باذي ءلسعو عمشو
 ةيودألا نمو .مشولابو تيملا (810ه9) مدلا رثأب بهذيف «ءعضوملا ىلع ًاكرت ةسمخ ىلإ

 «لجفلا رزبو «بنركلا ربو ءّرملا زوللاو زبخلا بابل عم سدنكلا : ةدّيجلا ةدرفملا (384ءلنءمعو)

 شمنلا ىلع ًاكلد حوربيلا قروو «دزركنكلاو ءرقبلا (8:18) ةرارم عم ريجرجلا ءامو «نيتلا نبلو

 0/هلنهنمع5) ةيودألا عيمجو «تيملا مدلل دّيج خوطل شوجنزرملاو ءاعوبسأ راثآلا نم هريغو

 . ةيضاملا باوبألا يف ةروكذملا ءالجلا ةّيوقلا

 دقو «ةّيحلا فول لصأو لسعب ريزلا لصبو ايسفاثلاو ّرملاو انامدرقلا لثم ذخؤي ًاضيأو

 وأ ارتئافلا ًايفنأَو .داعي مث «هيلع ةليل ذشيو هّقد معني نينحلا زوجلا هريغو «سونيلاج» 52

 لخلاب رفصعلاو جاعلا ةراشنو بطرلا ًاصوصخو :؛نيمسايلاو نابلا بح ريجنو نيسارشافلا

 ءرخو ؛مامحلا ءرخو يقوقدنحلاو ءًاضيأ ًادّيج جرتألا ضاّمحو «ينيصرادلاو ناَقَبْرِخلاَو

 . يزابلا ءرخو ءريفاصعلا
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 نجعي «نيأزج دحاو ّلك نم رفصأو رمحأ خينرز «نيأزج ةرون ؛ءزج لفلف ذخؤي :ًاضيأو
 ةسمخ جنيتارلاب دمض مث «نورطنلاب عضوملا لسغ هيلإ جيتحا اذإو 0

 مايأ ةسمخ ءاودلا هيلع داعيو ؛حلم هيلع ٌرذيو فشنيو «ةربإلاب عضوملا سخنيو لحي مث , مايأ

 دختي ةيوسلاب ءاريثكو قروي ةخويو :اضيأ ا ل

 هْنإف نارفعز ليلق عم ًادج قحس سباي عرقب ىلطي وأ .نوباصلاب لسغيو «لخلاب ىلطيو ءًاصارقأ

 ظ . غلاب دّيج

 فلكلا يّقنيف ؛ ىلطيو نوباصلا ءامب عمجيو نطقلا ٌبحو يطيرق نيط ذخؤي : : ًاضيأو

 ءءاوس ءازجأ سمرتلا قيقدو ةنسركلا قيقدو قرحملا تيزلا ركع كلذكو هروكبلاو.نشحتلاو

  .ىلطيو
 ٌبح باعل ءراثآلا عيمجو شمنلاو شربلا نم عفنت يتلا ةفيفخلا (086لنهن565) ةيودألا نمو

 لورخلاو لجملا ري تلخلاب بقدر امو . ةبلحلا خيبط عم عرقلا بحو «نارفعزلا عم لجرفسلا
 اريسي رّشقي ام ردقب ناك اذإ خينرزلاو لدرخلا نم ذختملا ءاودلاو «لخلا يف عوقنم نيتب نانجعي

 .هب بهذيو حّرقي الو
 بارت ذخؤيو ءًاضيأ ىلطيو جدرزلا ءامب نانجعيف ينيصرادلا عم طسقلا ذخؤي : ًاضيأ

 . لمعتسيو ءّرملا زوللاو .بلحملاو « خيطبلا رزبو «قبئزلا

 .ريجرجلا رزبو لقملا هب نجعي جدرزلا ذخؤيو :ًاضيأ

 مث تذخأ تعذل املكو (701ع0161265) ةيودألا هذه لمعتست .لخلاب لقملا دخؤي :ايفنأو

 ظ .تديعأ

 . سجرنلا لصبو نارفعزلا لصب ذخؤي :ًاضيأو

 ءرخو نارفعز ليلق ء«ءزج دحاو لك نم ضيبم جنسدارم اشنو ريجرجلا رزب ذخؤي امها

 نهدو ولحلا زوللا نهد «نيأزج نيأزج ةبلحلا قيقدو ريعشلا قيقدو القبلا قيقدو بلكلاو بلا
 ظ .هب عمجي ام ليجرانلا

 يلا عسانا يقترح : هتخسنو «ةفصلا هذه ىلع نوليخايد :ًاضيأو
 دعو « ةيقوأ ةيرسلاب لورخلا تاعلو ةيلخعتا تال نيبةخور ثا هبف لحمي تحن قعملا كيرلا
 قحستو «تاباعللا امهيلع ىقلت مث نآودلا قحسي ؛مهارد ةسمخ ردق دحاو لك نم ّرملاو لقملا
 . نوليخايد هنم ذختيو تيزلا عم عمجت مث ا ذيدش اقعين

 نيمهرد «لقم «قّشَأ «مهارد ةرشع «ضيبأ لدرخ «ةعبرأ «نويرزام ذخؤي : دّيج صرق
 صرقيو «يقابلا هب عمجي ام ردقب ءام يف نالحي «نيمهرد

 :دّيج رهاسلل ءاود

 رجحو «نابلا ٌبحو «لاب مظعو .« لجفلا رزب ءًامهرد فروب ءًامهرد هوبسكنس ذخؤي

 . لمعتسيو صارقأ اهنم ذختي ءّرم زولو ,طسقو «خيطبلا ربو «ءسمرتو «لفلفلا
 لوتقملا قبئزلا نم ذخؤي :هتخسنو «ريظن هل دجوي املق ةياغ دّيج (04هلنهنه©9) ءاود اذهو



 ةنيزلا يف : عباسلا نفلا /عبارلا باتكلا > نفل

 نيحطلا دوسيو «هرثأ ىري ال ىتح قحسي «ىبرم رم زول رم مهارد ةثالث نيحط يف نيمهرد نزو
 .دغلا نم لسغيو ةليل ّلك اعوبسأ ىلطُيو ءأدج ًاقوقدم خيطبلا رزب عيمجلا لثم حرطي مث

 ءءزج ثلث رضخألا نيطلا ماخر .ءرخ دحاو لك نم افوزو يلبج باذس ذخؤي ًاضيأو

 باذي ءءازجأ ةعبس عمش «فصنو ناءزج (8طهدعد) نطبلا غمص : «نآزج قروب ءءزج ردنك

 طلخيو .عيمجلا عمجيو :راحلا ءاملاب نيطلا ماخرو قروبلا َلحيو درولا نهدي غمصلاو عمشل

 فرع دصف فلكلاب يرام اولاق .هحيرقت نم رذح ىلع لمعتسيو «لسعلا نم ءيش هب

 .. يفعسلا هجولا (5ز51م6135) ةرمح يف هجولا لعجي هّنأ الإ ةبنرألا (17 ءعووعأ)

 هجالعو مشولا يف : لصف

 .نورطنلاب عضوملا لسغي نأ يفك امّبرو «شمنلا باب يف امهانركذ نآاود مشولا علقي دق

 كلع هيلع داعيو ءًادّيج ًاكلد حلملاب كلديو لحي مث ءّدشيو ًاعوبسأ مطبلا كلع هيلع عضويو

 ا ل

 .اهلكأيو ءاهحّرقيل رذالبلا طقن مشولا

 ةطرفملا ةرمحلاو مانشدابلا يف : لصف

 هاذجلا هب ئدتبي نم (5106135]82) ةرمح هبشت ةركنم (8251م6188) ةرمح مانشذايلا

 اهترو ةدريلاو ءامشلا يف اضوضصخو «(١ اع عرطنأاعو) فارطألا ىلعو هجولا ىلع رهظي «(آنمءهقال)

 لاهسإلا هجالعو .يومدلا ريثكلا راخبلل (©01) دربلا نقح هببس نوكيو ء«حورف اهعم ناك

 هب نمل روكذملا ريبدتلا لامعتسا مث «([.همعطعو) قلعلا لاسرإو ةماجحلاو دصفلاو (0زةطه68)

 . بابلا اذه لبق باب يف (آ1م:0وإ/) ماذجلا ءادتبا يف ركدتلا

 2 هوسألاو ضيبألا صربلاو حضولاو قهبلا يف : لصف

 روغ ناك نإو (5ظفه) دلجلا يف نيقهبلا َنأ «يقيقحلا ضيبألا صربلاو نيقهبلا نيب قرفلا

 ةوقلا لعف فعض عيمجلل ماعلا ببسلاو . مظعلا ىلإ محللاو دلجلا يف ذفان صربلاو ءًادج ليلقف

 .ىوقأ ةعفادلا ة ةوقلاو قرأ نيقهبلا يف تناك ةداملا نكل ٠ «هيبشتلا مامت هبشت مل نيح ة ةريغملا

 يف تكبتراف «ةفيعض ةعفادلا ةوقلاو ةظيلغ تناك صربلا يف ةداملاو ء.حطسلا ىلإ تعفدف

 هذه تفرع دقو ههبشت نكت ملو «قاصتلا ةدايز ناكف هيف تذفن ام جازم تدسفأو «نطابلا

 نإو اهعبط ىلإ اهيلإ ءيجعي يذلا ءاذغلا تلاحأ ةداملا هذه تنكمت اذإو .ىوقلا باب يف يناعملا

 نأ امكو-«ةقفاوضو حالص ىلإ ةدسافلا ةداملا ليحي دّيجلا جازملا نأ امك ادع دوجأ ناك

 ىلإ ةيلوكأملا نعو «ةيلوكأملا ىلإ ةّيّمسلا نع ليحتستف سراغم ىلإ سراغم نم لقنت راجشألا

 «ةرمثلا ةّيمس سرافب تناك خبللاب ةفورعملا ةرجشلا نأ هريغو «سونيلاج» ىكح امك «ةّيّمسلا

 بسحبي ليحتست تابنلاو تاناويحلا ناولأ ْنأ امكو «لكؤي اًمم اهترمث تناك رصمب تسرغ املف

 وضعلا راص اذإو .دالبلاك اهل اهّنإف ءءاضعألا بسحب داوملا ليحتست نأ دعبي ال كلذك ءدالبلا

 هنولو يمغلبلا هجازم ىلإ دّيجلا (81004) مدلا لاحأ فادصألا محلك همحلو ًاّيمغلب (0:عمه)



 ض ةنيزلا يف : عباسلا نفلا /عبارلا باتكلا

 اًمأو .ةماخ ةّيمغلب نع رخآلاو ةّيوادوس ةدام ببسب امهدحأ ّنأ وه نيقهبلا نيب قرفلاو ءضيبألا

 نإ فوسألا قهدلا ست نفيرألا ىضونلا ىلإ ةفنشت فيس فرتنألا ىضربلا دي ئذلا : تقلا

 وه دوسألا صربلا َّنأل كلذو «ضيبألا صربلل ىنعملا يف فلاخم سنج وه لب «ضيبألا قهبلا
 امك سيلفتو ةديدش (81ةمدال59) ةنوشخ عم دلجلل ضرعي فّرختوهو ءرشقتملا ءابوقلا ىمسملا

 نأ نم ىروقأ ًابّرشت هيلي امم (5انم) دلجلا هبرشي يوادوس طلخل وهو .ةكح عم «كمسلل نوكي

 ال هنم نمزملا نأ عمو هتءادر عم وهو « (آ1م105ال) ماذجلا تامدقم نم وهو ءهدحو نوللا يف رثؤي

 ملعاو .مولعم اذه عيمج ببسو «ضيبألا صربلا نم ملسأ هّنإف قهبلا نم نمزملا كلذكو .أربي
 نم بذجني امل اهيلع رثكيو ءاهراثآ ىلع رهظيو (6نممادع عا35568) مجاحملا عبتي دق صربلا ْنأ

 فعضي املو «(5115) دلجلا يف ىقبيو ماجحلا ّصم دنع اهبحصي الف «ةبوطرلا نم (81004) مدلا
 . هلاعفأ لامكإ نع حورجملا (5ا85) دلجلا

 ظ ظ 2 تامالعلا ىف :لصف

 قهبلا وه يذلا حضولا نيب قرفلا ديت لكقملا اكو هةرقأ لكشي لاف نوال قولا انآ

 رعشلا نولب حضولا ىلع تبني (61ة15 رعشلا نأ امهنيب قرفلا نمو «ءيدرلا صربلا نيبو ضيبألا
 ٌدشأو لزنأ هيف (5انه) دلجلا نوكيو «ريغ ال ضيبأ صربلا ىلع تبنيو ءرقشأ وأ دوسأ (11ة1)

 زرغلا نإف ًاضيأو .ًادج ليلق هنأ الإ حضولل كلذ ناك امّبرو «ندبلا رئاس (5اءا») دلج نم ًانماطت

 ءأربي ال اذهو «ةّيتام (8[هذودت©) ةبوطر لب ءمد ريغ صربلا نمو امد خصرلا نم جرخ قيال

 .ءيدر وهف هب رمحتي مل امو ءانهي توك نأ 'ئلوأو ءءاجرلا ىلإ وهف ذ كلدلاب رّمحتي ام ّنإف ًاضيأو

 يف نوكت ال اهنإف «فّرختلاو سلفتلاو رّشقتلا وهف دوسألا صربلاو دوسألا قهبلا نيب قرفلا اّمأو

 نيضيبألا سلمأو «سلمأ هنمو نشخ هنم هّنإف توافتم ًاضيأ دوسألا صربلا مث ءدوسألا قهبلا
 وهو هيلإ تزقأ هنمو ندبلا نول نع دعبلا ديدنش:ةئفو + قهبلا هتآل ريع ةيدوسألا نيلمأو ربك

 هيف ءاجر الف ًاريثك اناكم ذخآ عاستإلا ديدش وه وأ ىمدي الو رمحي ال صئاغ وه يذلاو .ملسأ
 وه كلذلف .هتهباشم ىلإ هيلي ام ليحي يوق هجازم ّنأل ةدايز يف ةعاس لك ذخآ وه يذلا كلذكو

 .ادج ءيدر

 ٠ دوسألا قهبلا 1 ءوصعل) جالع يف : لصف

 يوادوسلاو «قرتحملا طلخلا غارفتسابو .مدلا نم ةرثك كانه ناك نإ دصفلاب أدبي نأ بجي

 نيتلاو بيبزلاب سودوخ وطسإلاو جيافسبلاو دوسألا جليلهلاو نوقيراغلاو نوميتفألا خيبط لك
 جرايأو ضيبألا قّيرْجلاو «ًاغلاب ناك هتيودأ يف عقو اذإ دروزاللاو ينمرألا رجحلاو . كلذ وحنو

 لك بريكي «نوميتفألاب نبجلا ءام ةقيقرلا تاغارفتسإلا نمو . كلذ ريغو سفور جرايأو ايذاغول

 ةنسحلا ةيذغألا لامعتسا هعفني دقو «قفرلاب يقنيف نبجلا ءام نم حدق يف نوميتفا مهرد نزو موي

 "00 .ةينوميتفألا تالفيرطإلا لامعتساو تامامحلا هلامعتساو « سوميكلا

 :اضيأ دوسألا صربللو هل عفان فوفس

 هنم برشي «فصنو ءزج ءارفوز ءءزج دحاو لك نم ءزينوش ؛جلمأ ءدوسأ جليلهإ ذخؤي



 ةنيزلا يف : عباسلا نفلا /عبارلا باتكلا ظ شق

 بجيو «دووع مث :اهانآ كرت ندبلا نخس اذإو «ةيشع مهارد ةثالثو .ةركب مهأرد ةثالث موي لك | ظ

 .ءادوسلا بذج نع فعضو ًادساف ناك نإ (ةماءءم) لاحطلا لاح حالصإب لاغتشالا مهينعي نأ

 . حيرأ تطقن اذإو «حيحصلا مدلل ةيلاجلاو «ءالجلا ةّيوقلا ةرشاقلا ةيلطألا لمعتسيلف كلذ دعبو
 املك لب طفني نأ كرتي مل امبرو «ةجاح اهيلإ تعقو نأ دواعي مث «(5ا12) دلجلا طقسي ىتح أمايأ

 ايسفاثلا لثم (5460ل1ه155) ةيودألا هذهو « تديعأ مث ءأدهت ىتح تذخأ (160 ةانط8) عذللا ىف تدج 00

 ءربكلا لصأ روشقو لجفلا رزبو لمرحلاو جرطيشلاو عوتيلا نبلو فرحلاو لدرخلاو لفلفلاو

 .قيتعلا ءاوتلاو «ةرخنلا ماظعللو مدلل هبذج ةّدشل صربلاو قهبلا يف عفان ًاضيأ جيكيبكلاب يلطلاو
 يتلا هايملاو واثآلا علق باب يف هوك ةيوقلا تاالجلا م «ناطيحلا نم 0 رخكلا 2

 ا د ةفص 9

 0 يف د وسألا قهبلا هب 9 و «سدنك 3 قدي رو 7 رجلا 3 1 ظ كَ "0

 خلاب خوبطملا يثاب نيتوجعم لدرخلا رزبو لجفا زي ةخؤي ًاضيأو ٠
 ا ايي ءيسراف جرطبش ٠ هس

 مث «فيقث لخب ىلطي «ةسمخ ولغملا لمرحلا رزب «نامهرد دحاو لك نم: (١ صفع «جاز ؛ةثالث

 هريغو شمنلاو شربلا باب يف ةروكذملا ةّيوقلا ةيلطألا عيمجو ءءاسنلا نبلب ضرع ْنِإ رثأ كرادتي

 صربلا و حص دولا (1 عدا ع ا) جالع يف : لصف |

 ”قيرلا" يلف انانحأ الإ ماّمحلاو «ٌيوق رمأ هبجوي نكي مل نإ دصفلا بنتجي نأ بجي

 (/ةدصنا) ءيقلا لمعتسيو «ندبلا ّىقن ناك نإ هعفني ماّمحلا يف قّرعتلاو ,فرصلا لإ بارشلاو

 تالّهسملاو تاّردملا مث «ًايقن ندبلا نكي مل نإ مغلبلل ةغرفتسملا 865*8441 ةي ودألا مث ءًاضيأ

 ىقست تاجرايألاو ءههبشت يتلا بوبحلاو لظنحلا محش جرايأ ًاصوصخ ءرابكلا تاجرايألا لثم '
 يف ةبيجع ةّيصاخ لينلا ّبحلو «حلملاو بيبزلاو جيافسبلاو نوميتفألاو جليلهلا خيبط يف
 محشب ًابكرم ارقيف جرايأ مهل ةقفاوملا تالّهسملا نمو «صربلاو حضولل يفاشلا طلخلا جارختسا

 : * هع و

 نارفعزلاو نوراسألاو ىكطصملاو ناسلبلا ناديعو لبنسلاو ىنيصلا ىنيصرادلا نم ذخؤي

 امهر رقع ةيئافك ويفلا ءمهرد دحاو لك نم .لظنحلا هتتعبلاو يرهنلا جندوفلاو جذاسلاو

 .راحلا ءاملاو يلسعلا نيبجنكسلاب لاقثم وأ مهرد ةبرشلا .

 ةثالث دبرتلا نمو «ءزج ءزج جلمألاو جليلهلا نم ذخؤي نأ ؛مهل ةقفاوملا تالّهسملا نمو
 ةبرشلاو «هب نجعيو «مّوقيو «راحلا ءاملاب لطر فصن ذينافلا نم لحيو «ةيقوأ ءزج لكو ءازجأ

 لمعتسيو .٠ ءزج ليبجنزلا نم هيف لعجي نأ بحتسأ انأو .ةسمخ ىلإ ليقاثم وأ مهارد ةئالث نم

 .ةفصلا هذهب انشراوج ةيلفيرطألا نيجاعملا



 ضلرب ةنيزلا يف : عباسلا نفلا /عبارلا باتكلا

 : اهتخسنو

 ظ يتب دحيم رج عر رولا هرج رك رب يح رك رس او
 . ةقدنب ردق موي لك هنم ذخؤي تِضَرلا

 ّلك هنم برشي «ءفصنو ءزج ءارفوز «ةيوسلاب «زينوش .جلمأ ءدوسأ جليله ذخؤي :ًاضيأ
 يكسب ىلباك جلياهو لفلف راذر ىو داظوب اهيا . ىمح ىتم هكرتيو نييهاردا هند موي

 باتك» ىف ركذ اممو .هاهمرو ةيرخلا ( هيوسلاب سلا ندع اغلا تعود وهلاويردتكلاو

 نإو :يلقلا ديدشلا ةطنحلا قيوس ةفس لخوي ءًاضيأ ةفصلا هذهب (46لنهم65) ءاود «تاراصتخالا

  فصن ىلإ شطعلا رباصيو .يطبن يرم ةّيقوأ فصن هرثأ ىلع برشيو لعف يلق ةداعإ ىلإ جيتحا
 ةزملا مركلا فارطأ ةراصعو .ةبيجع بابلا اذه يف ةّيصاخ بارشلا يف هرزبو ارفوزللو .راهنلا

 يعافألا موحل لكأو قايرتلا برشو .هدايدزا عنميو صربلا فشقي هنإف «حدق موي لك اهنم برشي
 ةيلفيرطالا نم يه يتلا ةيودألاو نيجاعملا نمو . اضيأ يعافألا صارقأو 0

 .ةفصلا هذهب بيترت ةلهسملاو

 : هتحسنو

 .ءزج عبر ربصلا نم «ءزج فصن ةرجنألا رزب نمو «ناءزج ارفوزلا رزب نم ذخؤي نأ
 جولا هعم لعجيي نم سانلا نمو ءامئاد كلذ لمعتسا ”يهارد نالت هيرخلاو لسحب حتي

 ة'دسلا سرشي ناقناد نوم .مهرد دوسأ حجليلهإ .«نامهرد جنالكلك ايا نوميتفألاو

 ءود ةنس برشي نأ جاتحيو ءاعفن رهظأو ىوقأ هّنأل ىرجملا اذه يرجي اّممو ءاهمامتب
 . ةفصلا هذهب (75460101565)

 : هتحسنو

 نمو «ةرشع دحاو لك نم جيافسبلاو يلباكلا جليلهلا نمو «مهارد ةتس ٌجولا نم ذخؤي
 .مهارد ةعبس يدنهلا حلملا نمو ءًامهرد نورشع ارقيف جرايأ نمو ءرشع ةسمخ رفصألا جليلهلا
 ءامنهرذ نوسمخ دبرتلا نمو «مهارد ةرشع احرق رقاعلا نمو ءامهرذ نؤرشع ارفوزلا رب نمو

 .مهارد ةينامث اينومقسلا نمو ؛مهارد ة ةسمخ نوقيراغلا نمو ءامهرد دورشع لظنحلا محش نمو

 . نيلاقثم ىلإ لاقثم نم ةبرشلاو رتعصلا لسعب نجعي
 . ةفصلا هذهب (04601ه569) ءاود «يدنكلل١ ليبقلا اذه نمو

 .: هتخسنو

 ىقلي «مهارد ةثالث دحاو لك نم يرطوقسا ربصو ارفوز «ةجليك نمث فرحلا رزب ذخؤي
 عم ةجاحلا ردق ماعطلا لبق موي لك نم ةبرشلاو ءمّوقيو «لسعلا نم فصنو لطر ىلع كلذ
 .درولا نمدوب ىتنولا نكي (0929) نتارلا ظنحيو .«يّرم عرج ثالث هدعب عّرجتي مث «قيوس

 . جابديفسا هدعب ءاذغلاو

 : مهرد فصن ىلإ ةريغص ةبرش موي لك سوطيرذايتلاو ايذاغوللا ًامئاد لمعتسي نأ زوجي دقو
 ليلقلا يف نكمي اذه نكل ءاوحارتساو اوصلختف «صربلا عضوم اووك نأب موق عفتنا دقو لقأو
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 امّبر اهّنإف ةبورشملا 046ةنهنهه9) ةيودألا عدف ءالدتعم ندبلا جازمو ًايقن ندبلا ناك اذإو ءهنم ًاردق
 يف امهيلإ جاتحملا نم امهو (وعنس2) حورلا لقيو (81000) مدلا فزني نأ كلذ لقأو «ةفآ تبلج

 مدلا فزني امب (0:عده) وضعلا (1:ءدنصعه4) جالع ىلع رصتقاو «صربلا (1ءونصعهأ) جالع

 رصتقاو «صربلا (1ءدنع84) جالع يف امهيلإ جاتحملا نم امهو (©هعانص3) حو رلا لقيو (81000)

 عيرس هؤاذغ لعجيلو ءاهوحنو ةيلطألا نم هب صتخي امب (0:عوه) وضعلا (1ءهغ2624) جالع ىلع

 اًمأو .اهارجم يرجي امو سيرارهلاو لوقبلا بنتجيلو ءهيف ةموسد الو ةجوزل ال (2:8650) مضهلا

 ةّيوق «ءالجلا ةديدش نوكت نأ اهتاجرد لّوأف «ةّيعضوملا ةّيصربلاو ةّيحضولا (84641هنهع5) ةيودألا

 يفو .ةرشقم ةحرقم نوكت نأف كلذ دعب اّمأو ءوضعلا جازم نيخست ةديدش «مدلل بذجلا

 لمعتست نأ ٌبحألا و «غبصت نأ ىلع لمعتست (3/1ل1 هك هعو) ةيودأ ةيحضولا (31601هنمع5) ةي ودألا

 نأ ىلإ نيتلا قرو لثمب كلدلا نوكي نأو «ريمختلاو كلدلا ءددعب ةّيعضوملا (8461هذه65) ةيودآلا

 (4691كدعو) ةيودألا عفن ئلع تانيعملا نمو . ةريثك عضاوم يف ربإلا زرغ دعب وأ ىمدي نأ داكي

 ليستف طفت وأ حرقت ام ةّيصربلا (84601ءه565) ةيودألا لضفأو « سمشلا يف تاخوطل لمعتسي نأ

 (384ءلنهمعو) ةيودألا ةحارإلا دعب دعأو ءاهعذل لب طمني نأ كرتي مل اميرو ءدواعتو أربتو ةدام

 «خينرزلاو «ةرونلاو ءنيَقَبْرْجلاك :ركذ امم «ةّيوقلا يه لوألا رابتعالا بسحب ةّيصربلا

 (1000!8) مد لصأو «جنيتارلاو «لهبألاو انايطنجلاو ءارشافلا لصأو «جزيويملاو «سدنكلاو

 «لمرحلاو «لدرخلاو ءربكلا لصأ روشقو «تيتلحلاو ءرحبلا دبزو «ىثخلا لصأو «نيوخألا
 «جازلاو «نويرزاملاو «ةلقاقلاو ةّوفلاو ء«ريجرجلا رزبو «رامحلا ءاثق لصأو ؛لجفلا رزبو

 .دنوارزلاو ءطسقلاو «سوبلبلاو «ماّمحلا يف نارطقلاو «ءتيربكلاو ءراجتزلاو .دنقلقلاو
 دعب ءالط لخلاب اضيأ تيربكلاو «ةقفاوملا ةديدش ةنادمركلاو «نويبرفو ءايسفاثو «قئاقشلاو

 «سيجع فوللا لصأو ء«دّيج ءالط ضيبلا نهدو «رداشونلا بّرج اممو . سجرنلا لصبو ءالط

 «ىلفدلا قروو «سبايلا نيتلا قروو ءاينّومقسلا لصأو «خلاسلا دوسألا مدو رفولينلا لصأو

 سوبلبلا ءامو «يربانقلا ءامو «جدرزلا ءامو «لخلاف :هايملا امأو .زاغرتشألاو ءهقروو نسارلاو

 نسارلا ةراصعزو «مجاحملا راثآ صرب ىلع اصوصخو «شوجنزرملا ءامو «ةصاخ لصنعلا ءامو

 ءامب ايذاغوللا وأ سوطيدورثملا وأ قايرتلا ةدّيجلا ةيلطألا نمو .يعافألا موحل جابروشو

 .نيدلجلا نيب ناك ام اذه أربأ امّبرف ءقوقدملا لدرخلاو قوقدملا جرطيشلا ًاضيأو .يربانقلا
 نمو «جاز كلذ دعب هب اطولخم «قرحملا جرطيشلا هيف اخوبطم سآلا نهد ةدّيجلا ناهدألا نمو

 ءجاز كلذ دعب هب ًاطولخم «قرحملا ذخؤي وأ ءىلطتو ٌلخلاب قحست حيرارذلا ةدّيجلا ةيلطألا
 «سبايلا وأ بطرلا جّرتهاشلا ذخؤي وأ ءىلطتو لخلاب قحست حيرارذلا ةدّيجلا ةيلطألا نمو
 ءادج جحضنت ىتح ىعفألا يوشتو طيختو ءًاوشح فوجلا ةاّقئم ةحوبذم ىعفأ فوج يف لعجيو

 . ةعرسب أربيف صربلا هب دّمضيو «جّرتهاشلا كلذ ذخؤي مث

 : ةبرجم ةخسن
 لعجيو «تيزلا ىفصيو «قرولا فجي ىتح تيزلا عم ىلغيو «ّيرطلا ىلفدلا قرو ذخؤي

 . سمشلا يف ىلطيو مهرملاك ريصيو ءرفصألا تيربكلا هيلع ردي مث ءردقب ىفصملا عمشلا هيلع
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 ظ : دنهلل ءالط

 ءانإ يف لخلا يف قحسيو «راجنزو لفلفو رمحأ خينرزو يدنه جرطيشو طسق ذخؤي

 يِبَقلا عقني وأ ئدتبملا صربلاو قهبلا لطبيف «سمشلا يف ماقيو هب ىلطيو ًاعوبسأ كرتيو «ساحن

  ىىتح لمعتسيو لسعلاك خبطي مث «مايأ ةعبس هيلع دذجيو «عضرلا نايبصلا لاوبأ يف ةرونلاو
 ءاف للا ل! ىعدو 4امامحلا هرخصو و بقححملا.قؤيوجلا ووشقو. «نارطقو» مومو تفز ذخؤي مث «خرقتي

 يف ر زك نا دوج الاون هدعيجلا نزل نول ري ىاخ عضوملا ىلع عضوي تاو طاح تح خلي
 نوكي نأ بجي ةلعغلا هذه بحاص (8926113102) غارفتسا نأ ملعاو . أرارم ةراحلا سمشلا

 ٌبح برشي هرخآ يفو ءءاودلل قرطم جضنم لوصألا ءامو .جيردتب قيقرلل غرفتسملا فيعضلاب

 «تايلقملاو ريطلا نم ةراحلا موحللا نم همد دّلوتيو نيعوبسأ لوصألا ءام دواعي مث ٠ «ةنعيملا

 نم قيتع بارشب نكيلف «هب ءيش ٌرضأ ءاملاو «ًانايحأ جابريزلا الإ «ءقرملاو ضماوحلا رجهيو

 ماّمحلا لوخدو ؛مدلا هيلإ بذجيل ةنشخ ةقرخب تقو لك عضوملا كلدي نأ بجيو «نييلت ريغ
 صربلا هب رشتنا امّبر ءءيدر صربلا ىلع يكلاو ةسبايلاو ةّيرطلا هكاوفلاو ظيلغلا ءاذغلاو ءهرضي

 . طراشملا لوح كلذكو «بيعي سيلف ببسل يك بيقع رهظي يذلا صربلاو رثكو
 : مصتعملل ذختا طالخألا ريثك ءالط ةفص

 ماحنلاو عَمْبألا بارغلا (81009) مد نمو «قاوأ ثالث خلاسلا دوسألا (81000) مد نم ذخؤي

 تفزلاو نارطقلا نمو «ةيقوأ دحاو لك نم «ةّيربلا ةافحلسلاو ةتخافلاو ناشرولا خرفو فعنألاو

 لظنحلا ءام نم ذخؤيو «فمجتو هذه طلخت «ةّيقوأ دحاو لك نم رذالبلا لسعلاو طفنلاو بطرلا

 باذسلا ءام نمو «ناءزج بطرلا نسارلا ءام نمو «ناءزج قيتعلا بارشلا نمو ء«ءزج بطرلا

 «ةخسنلا هذه ىلع لاطرأ ةرشع ةلمجلاب اهنم عمجت «ءزج دحاو لك نم .ءبطرلا لدرخلا ءامو

 احرق رقاعو رتسديبدنجو زينوشو ليبجنزو لفلف رادو دوسأ لفلف هيلع ىقليو ريجنط يف لعجيو
 نم ءريشواجلاو دوسألا قّيْرْخلاو رامحلا ءاّنق لصأو نويرزامو ةخيلسو لفنرقو ايسفاثو سدنكو
 «ءامدلا ىلع لعجيو «ةيودألا نع ىّفصيو «ثلثلا ىقبي ىتح هايملا عم خبطي «ةيقوأ دحاو لك

 ؛بطرلا نسارلاو ءبطرلا لظنحلا ءام ذخؤي مث ءفجتو فشنت ىتح ةروكذملا طالخألاو

 امث عيمجلا نوكيو ؛هايملا ىلع شري قيتع بارش نم ءيشو شوجنزرملا ءامو «لصنعلاو
 راجنزلاو نيجنبرزلا نمو زاغرتشالاو تورحملاو نتنملا تيتلحلا نم هيلع ىقليو «لاطرأ
 نازت الو ىنيضتو ؛ عبرلا ىقبي نأ ىلإ هايملا يف خبطي .فصنو ةيقوأ دحاو لك نم «تيربكلاو

 عضوملا ىلطي مث ءفجتو «عيمجلا برشت ىنتح قحستو «هنم برشت ةفّقجملا طالخألاو ءامدلا
 امم أرينأت ىوقأو ة ةنؤم فس (34علنءنمعو) ءاودلا اذه لمعتسي نأ نكمي دق هنأ لوقأ ,مامحلا يف

 . كلملا اذه بيبط هب قوست

 : رهاسلل دج ءالط

 صح «جرطيش ءزج دحاو لك نم ءرّبكلا لصأ ,«قئاقش «قيزخ ءزينوشس ذخؤي

 . سمشلا يف ىلطي ءءزج فصن دحاو لك نم ؛ حيسرز رم ءمدرد

 . لخلاب ناشجرازهلاو قئاقشلا وهو عقاو دّيج فيفخ ءالط
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 هّبشلا ةدارب ذخؤي ًاضيأو .رمخ ّلخب سُدْنُك «لجفلا رزب ءرحبلا دبز «غبصلا ةّوق :ًاضيأو
 نجعي «مهرد دحاو لك نم ءرمحألا خينرزلاو حيرارذلاو قرحملا رفصلاو دوسآلا قبرخلاو

 .ٌرذي ام دعب ىلطيو «لخ يف فودم نارطقب

 خينرز «تيربك «رحبلا دبز «زينوش «لفلف .ضيبأ قبرخ ذخؤي :«سيسايبرأل١ :ًاضيأو
 ةجاحلا دنعو «تفجتتو «صرقيو لخب قحسي . حيرارذ .راجنز .جرطيش ء غبصلا ةوف :رمحأ

 . خطليو ةرمحب كلذ دعب ىلسيو «لخلاب قحسي

 .«نطيرقل» «ةنيزلا باتك نم ًاضيأو
 : هتححسنو

 كو

 ةدارب .«راجنز ءجاز ء«رفصأ ةيربك «نويرزاملا لصأ ءاحل ءارشاف «دوسأ قيزخ ذخؤي

 يف ىلطيو .ةيصاصر يف ظفحيو .قولخلاك لخلاب قحسي نونا فرو .رحبلا ديو .«ديدحلا

 ,كللدلا لعب نسفيكلا

 : «ليربجل» رخآ

 .«جرطيش ءاحرف رقاع «نيمهرد رذالب «مهرد دحاو لك نم قبرخو نويبرفو تيربك ذخؤي
 . لخلاب ىلطي ءالاقثم الاقثم

 رقاع ءفرح «جرطيش .غبصلا ةّوف «نويرزام ءايسفاث ء.سدنك ؛لجفلا رزب ذخؤي :ًاضيأو
 اخوبطم . غبصلا ةوف ءامب لمعتسيو ©« صرفيو .خلاسلا دوسألا (81000) 09 ممجج حرير احرف

 سذدْنك ؛ةرشع لجفلا رزب «مهارد ةسمخ دحاو لك نم «جرطيش «ةّوف ذخؤت اضيأو

 . ماّمحلا دعب لخلاب ىلطي «ةينامث

 : ىكلم (704ء01ه565) ءاود ةفص

 ىتح الخ هرمغب خبطي «لفلفلاو ءدوسألا قبرخلاو ءرّشقملا هرزبو نويرزاملا قرو ذخؤي

 .«يلغي ىتح خبطيو ءرحبلا دبزو نورطنو ديدحلا ةداربو حيرارذو جاز هيف حرطي مث «ىّرهتي
 . (8اذ:660) تاطافنلا أقفتو نكمأ ام لسغي الو «لمتحيو ىلطيو

 : دتج ءالط

 جرطيش «ةعبرأ نويبرف «ةثالث ةثالث ءايسفاث ءاحرق رقاع «مهارد ةعبس رذالبلا لسع ذخؤي

 نمو «رذالبلا لسع نم ذخؤي نأ هانبّرج اميفو .نبللاب انوجعم هب ىلطي «نيمهرد يسراف

 .«لدرخلا رربو . لجفلا رزب نمو .جرطيشلا نمو .حيرارذلا نمو مامحلا قرد نمو .جكيبكلا

 دواعيو .حورقلا جلاعيو أقفيو هب طفني .ءأوس ءازجأ .جازلاو .ةمسولاو .ءاّنحلاو . غبصلا ةوفو

 ءامو .يربانقلا ءام ( 03م مات ع عا25568) مجاحملا داثآ صريب بهذي يذلاو ارح ىتح

 . مقبلا ءامب ايلطم جرطيشلاو «غبصلا ةوفو .«شوجنزرملا

 اهنيعب نازوأ ىلع اهيف صني نأ نكمي سيلف صربلا ىلع لمعتست يتلا غابصألا اًمأو

 ّرملاو جروسلا ذخؤي نأ اهنمف ءرخؤتو مّدقت مث «نيناوق اهيف ىطعي لب «بارشلا ناولأ فالتخال
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 نم ذخؤي هانّبرج غبص وأ .ىلطُيو بكريو «كلذ وحنو ّبشلاو ةّوفلاو ةرغملاو رمخلا ٌيدردو

 . ةَمْسَو ءانحلا لثمو ؛ءاّبج هلثمو ءزوجلا روشق

 عمجي «ناءزج ا ةّوف ءءزج دحاو لك نم «جرطيشو خينرزو ةرون ذخؤي اضيأو

 .دهاشي ام بسحب لمعتسيو « لصبلا ءامب كلذ

 .داوسلا لخبو لسعب نجعي «ءاّنح «جاز ءصفع «ةرون «حيش ءظرق ذخؤي رخآ غبص
 . ءالط لمعتسيو

 (©0:عد5) وضعلا كلديو .داوسلا ّلخب نجعيو ءقحسي «ءصفع ؛دنقلق «جاز ذخؤي ًاضيأو
 جازو «ديدحلا ثبخو دوسأ جرطيش ذخؤي ًاضيأو .قاب غبص وهو تايلط هب ىلطيو «سمشلا يف

 هيلع ىلطيو ءدوسي ىتح رمخلا لخب قحسي ناّمرلا روشقو ,غبصلا ةّوفو راجنزو ةفكاسألا

 ةفيفخلا موحللا نم تابّيكملاو تانّجطملاو ايالقلاو تاّيوشملا ةلعلا هذه بحاص ةيذغأو .تاّرم

 ا ا ل ل ل ل ا «ريزابألاب

 ظ باردلاب يزسلار ب حرطلا

 د وسألا ص ربلا 2253530 جالع يف : لصف

 .ىوقأ غارفتساو ءدشأ ندبلل بيطرت نقلا جاتحيو فويسألا قهبلا (1عوفمعم) جالع وه

 اًمأو .عامجلاب عمتني نأ هبحاصل قفتي دقو ءدوسألا قهبلا (3«ل1ءنهع) ةيودأ ءالجا لمعتسي مث

 ..(ةنمهور) ماذجلا جالعب جلوع غلابو دتشا نإف هل عفنلا ريثكف ماّمحلا

 دا

 0 ةيحلبلاو 56 ةفعسلا يف :لصف

 يف ركذت اهْنأ بتكلا رثكأ ىف ذ ةداعلا ترج دقو «ةّيحرقلا (©ان5:ن165) روثبلا ةلمج نم ةفعسلا

 ًاحورق حّرقتت مث «عضاوم ةّدع يف ةقّرفتم ةفيفخ ةكحتسم ًاروثب ئدتبت ةفعسلاو . ةنيزلا باوبأ

 امن هب الور دقو انه ىنتلا ايتو اديوع كلكم اهتز ةرهتم دل نوكدر :ىنخ

 (386هذوان©) ةبوطر ةفعسلا ببسو .ةعرسب لوزتو ءاتشلا يف روثت ام ًاريثكو «ةسباي ةّيئابوق تأدتبا
 «قيقرلا شنيو ًامرو ظيلغلا سبتحيف «ةئيدر ًاضيأ ةظيلغ طالخأو ءمدلا طلاخت ةلاّكأ ةداح ةئيدر
 ىلإ عفدنيف «ةفيرح (15[0015) ةيوطر هطلاخت ريثك يوادوس (113020055) طلخ اهنم سبايلا ببسو

 حورقف مطبلا امأو «ةئيدرلا ةفعسلا سنج نم ىهف ةّيحلبلا امأو . لكأتيو دسفيف (5185) دلجلا

 . اهجالع نم اهجالع سرقيو «اهنيعب يلاودلا ةدام نم (5ةطقسلع) قاسلا يف رهظت «ةيوادوس

 جالعلا يف : لصف

 نم عفني هنأ نآلا لوقن اكل «هركذنسو ء«ءابوقلا (1:ءقزم65 جالع نم بيرق اهجالع

 خيبط لثمب حلاملا مغلبلاو ,ءيوادوسلاو يوارفصلا طلخلا (102[872012) غارفتسا ةسبايلا ةفعسلا



 ةنيزلا يف : عباسلا نفلا /عبارلا باتكلا ظ 1

 لثم بيطرت عم يقابلا يّقني ام اهدعب لمعتسيو ءاينوُمقسلاو ربصلا هيف لعجي نوميتفألاب جليلهلا
 دوسألا جليلهلا نم هب طلخيو ءدحاو لطر ةلمجلا نم ذخؤي «بطرلا جّرتهاشلاب نبجلا ءام

 «ناقناد يطفنلا حلملا نمو «نيمهرد نزو نوميتفألا نمو .مهارد ةثالث دحاو لك نم رفصألاو

 ظ مهردو : نيا راع رطل معرف نيالا رو قوو لك نوم الإو نامل اع راه رضتكر كارد ازرق

 هلام لك بنتجيو «لمتحي ام ىلع وأ طرفي ملو ةعيبطلا تلمتحا نإ «نوميتفألا نم فصنو
 دلوملا هفتلا ىلع رصتقيو «ةحولم وأ ةفارح وأ (811© ةرارم وأ ءرمتلا ًاصوصخ «.ةطرفم ةوالح

  مامحلاب ةلدتعم (2001560:©) ةبوطر ندبلا بطريو «هيف (10 ةانه8) عذل ال يذلا ملاسلا طلخلل

 . (؟هوو6])) قرعلا نم وأ ..ةسام هيلإ ةجاحلا تناك نإ نيديلا نم (عءوو6) قورعلا دصفيو ء«هريغو

 يذلا قرعلاو « سأرلا ىلع ةنئاكلا ةفعسلا ىف ةهبجلا (76556) قرع لثم ءوضعلا كلذ نقش يذلا

 ضسأرلا ىلع رمال رقكأ ىف ةوكت نهود نينذألا تفلح يذلا قرعلاو «ىتارلا (ةاقر هلجع نت
 «نفاصلا دصُف ةلفاسلا ادور ءايقعألا ىف ناك نإو :ساولا ىف ناك امل ًاضيأ ةماجحلاو (11م4)

 (81000) مد اهنم ليسي نأ يف دهتجيو ضد نيس اون اكن قيما كك نس كل: تلعن 5

 عفني دقو «لخلاو حلملاب ءامدإلا دعب كلد اذإ ًاصوصخو «ةّيعضوملا ةيودألاب جلاعت مث «ريثك

 (93م01155) راخب ىلع (0:838) وضعلا بابكإو «.سولج ةلاطإ ريغ نم رتاوتملا مامحلا اهنم سبايلا

 «نيهدتلاو ءءاذغلاب بطرملا ريبدتلاو ءموحشلاو «ناهدألاو «ًارارم مويلا يف رتافلا وأ راحلا ءاملا

 ايذج ءادوسلا بذجت (24601هه5©6) ةيودأ ىلإ اهل ,غارفتسالا يف جاتحيو «(5هانكا) تاطوعسلاو

 ([.هعءاطعو) قلعلا لاسرإب نوما الو .ليق ام ىلع نبجلا ءاماهدعب لمعتسيو ءاهلهستو اوف

 موق معز دقو «ةّيعضوملا (04641ه1565) ةيودألا لمعتست مث «ءامدإلاو ُكحلا نم ّدب ال ّمث «برقلاب
 سأرلا ةفعسل نينذأآلا فلخ قرعك اهنم بيرقلا (7ة55ءا) قرعلا نم ةفعسلا دصف (81000) مد ْنأ

 . جا زلاو قلسلا ءامب لسغت مث «هب ىلطي اهل (11ءةن2684) جالع ([1620)

 ةبطرلا ةفعسلل ةيعضوملا 04ءهنءنده» ةيودألا ىف : لصف
 نادبأو ةبطرلا (8049) نادبألا ىلع ىتللو ءاهنم أدتبملل ىتلا 81«04كمعو) ةي ,ودألا اَمْأ ظ

 لثمو «ةياغ بّرجم هنإف ةّيلألا نهدب قزتيملا صفعلا عم ةمضولا لكم مماتسلا سكون: منافطألا
 اميرو ءدرو نهدو رمخ لخب ناّمرلا روشقك ةففجملا ضباوقلا نم ةذختملا (04601565) ةيودألا

 أربأ 0 لثم ًاضيأ ءالج هيف ام لامعتسا ىلإ ا امّبرو «جنسادرملا اهيف لعج
 هذه يف يتلا هتيودأ نمو ءطقسيو ٌفجيف ءرضخألا نانشألاو حلملاو لخلاب كلدلا اهنم طّسوتملا

 «رانلجلاب ربونصلا غمصو .لخلاب قرحملا ساطرقلاو ءايلوميقلاو ءايميلقلاو ءايتوتلا ةبترملا

 لك نم «نيغاّبصلا قورعو قرحم ّرم زولو ةّضِفلا ثبخو كترم ذخؤي وأ ءدرو نهدو ٌلْخو
 روكلاو :ناسلبلا دعو .«ينوجنامسالا ن نسوسلا لوصأ كلذكو ءدرو نهدو لخب مهرد دحاو

 رضخأ صفعو ّرم زول يهنأ .لخب ة ةرغملاو سدعلا ًاضيأو .قوحسملا نابلا ت بحو .«لولحملا 00

 ناطرسلا ذخؤي ًاضيأو اولاق . سيمشتلاب موقي نأ دعب ّلخلاب ءالط امهنم ذختي «ناقوحسم .

 . هذحو (032667) ناطرسلا ةبوطربو هب طمسيو رصتعيو .شوجنزرملا عم قديو ءىحلا (02236ع1)

 يِرْوُسلاو ردْنَمَلَقلاو راطُمْلُملا ىلإ هيف جاتحيف «ةبلصلا (8043) نادبألا ىلع يذلاو نمزملا اًمأو



 «ساحنلا لابوتب سيطارقلا ءاودو نيغابصلا قورعو قبئزلا بارتو تيربكلاو حلملاو ربحلا جازو
 فرحلا امأو .جاذيفسالاو جنسادرملا لثم ًاضيأو :ةلّذحملا ضباوقلا نم حلملاو ءرونتلا ناخدو
 .فيفجتلاو ءالجلا ةديدشلا تاللحملا نم مامحلا قرذو ةّيوقلا تافمجملا نم وهف سبايلا
 عفني امم (1765561]) قورعلا مهرمو .ٌررألل ةلكآلا اصوصخو :ريزارزلا يرخو ٌبضلا ٌءْرَج كلذكو

 ناّمرلا روشقو دنوارزلاو ءاّنحلاو رفصلا (16556]) قورعلا نم ذخّنملا رمحألا مهرملاو .ةفعس لك

 :ةسئانلا باب يف هركذن يذلا ءاودلاو جنسادرملاو

 : دّيج (31601ءم65) ءاود ةفص

 ةربزك وأ ؛ لخب ءاوس ءازجأ ؛لظنحلا محش : ,عرقلا دامر ءرضخأ تيربك ؛ ءايلوميف لخؤي

 دنوارزو مركلا بطح دامر ذخؤي انفي قو نهدو .لخب ءاّنحو رونتلا فزخو ةقرحم ةسباي

 . نهدو لخب جنيتارو صفعو رانأجو جرح دم

 ظ 001 دّيج (11601ك265) ءاود ةفص

 ردنكلا بارتو «نيمهرد نزو ء«ّرمو ساحنلا لابوتب ىلطت مث «ىلفدلا خيبطب ةفعسلا لسغت

 دحاو لك نم ربصو مركلا دامرو راطقلقو دنوارز «مهارد ةعبرأ نزو دحاو لك نم ينامي ٌبشو

 .درو نهدو لخب مهرد دزو

 ةسبايلا ةفعسلل ةّيعضوملا 4«0:هم) ةيودألا ىف : لصف
 .حيحصلا محللا غلبي نأ ىلإ اهلكأي داح (41«386هنه65) ءاود ىلإ جاتحي اهنم يوقلا نم رملاف

 «كلذ نود امو تيزلاو لخلاو جنسدارملاب (76556) قورعلا مهرم لثم حورقلا مهرمب جلاعي مث

 تاقوشنلاو ةيذغألاب ندبلا بيطرت هنم عفنيو .روكذملا لّوألا نم نمزملا هب جلاعي امب جلاعيف

 . كلذ ريغو نقحلاو

 : دّيج (01601معأ5) ءاود ةفص

 ةج كس «فصن دحاو لك نم «لدرخلا نهد ءّرم زول نهد ذخؤي : ةسبايلاو ةبطرلا ةفعسلل

 .جرهزيلف .ليقاثم ةثالث دحاو لك نم ؛ضصفعو اثيمام (5مممو16هم7) فايش ةجّركس ؛ .لخ

 (31«لن كموو) ةيودألا قحست «لاقثم فصن دحاو لك نم «قروب ءرفص (ا765566) قورع .لاقثم

 ابوقو لمقو بّرَجو ةفعس لك ىلع لمعتست مث «قحسلاب ًاديدش اطلخ لخلاو نينهدلاب طلختو
 لثم ًاعسل اهببس ناك امبرو «ةئيدرلا ةفعسلا سنج نم ةّيحلبلاو .زازحو بلعث ءادو طّرمتو
 . جالعلا كلذ لثم اهجالعو «ثيبخلا ضرعتبلا

 :ًادج عفان بّرجم يوق انل ءاود

 نهدب عمجت «ءاوس ءازجأ جازلاو لدرخلاو لقملاو ىقّشألاو راجنزلاو دنوارزلا نم ذخؤي
 . لمعتسيو لسع ليلقو الخ هلثمو ةطنحلا

 ءابوقلا يف : لصف

 (ةسئايلا ةفعسلا اضوضخو نفح ءاوشب اهفلاخت امّنإو .ةفعسلا نع ةديعب تسيل ءابوقلا

 5م 7ج بطلا يف نوناقلا



 ةنيزلا يف : عباسلا نفلا /عبارلا باتكلا 0

 نم بيرق ءابوقلا ببسو ءًاروغ دعبأو لكآو أدرأو ثبخأ ءايوق ةسبايلا ةفعسلا نوكت نأ هبشيو

 .برجلا ةدام نم ظلغأ ةيوادوس ةظيلغ ةدام ًاضيأ طلاخت «ةداح ةفيرح ةّيئام هّنإف «ةفعسلا يبس

 وهو «ةوادن هكح دنع رهظ يومد بطرلا ءابوقلا نمو «بلغأ هقيقر ناك ام أرب ءابوقلا عرسأو

 ءايوقلا نمو «ءادوس قارتحالاب لاحتسا حلام (ططل ءوعمم) مغلب نع نوكي هرثكأ « سباي هنمو .ملسأ

 ريغ اهنمو «ةشيركشخلاكو دوسأل صربلاك وهو روغلا ةرثكو (655) ةسوبيلا ةّدِشل رّشقتم

 ضرم وهو ءيدر نمزم اهنمو «ثيدح ءابوقلا نمو فقاو اهنمو «ثيبخ عاس ءابوقلا نمو رشقتم

 ْ ا 5 يفي رح 0

 ءأب روقلا (1ءونصعمأ) جالع يف : لصف

 اهيظنتتو و كلت عمجت (34601هأمعد) ةي رودأ ىلإ ( 1ع عصأ) جالعلا لصأ ىف ذ ءابوقلا جاتحت

 بسحب ىناثلاو .ةظيلغلا ةداملا بسحب امهنم لّوألاو . بيطرتو ةيكست عم افيطلتو ,ةباذإو

 لاسرإو ؟نيريبذتلا دحأ بيلغت ىلإ جاتحت نيرمألا دحأ ةبلغ بسحبو « ةقيقرلا ةداحلا ةداملا

جلا ءام اهعابثاو ةيقنتلا رمأ يف جاتحتو ءاهتيودأ دوجأ نم (.660065) قلعلا
 ش بح ون ام وحن ىلع نب

 نم مامحلا كلذكو .ةفعسلا هيلإ جاتحت ام ىلإ بطرملا ريبدتلاو «بيطرتلاو «ةيذغتلاو ةدهاشملا

 3 اممو .موق لاق . سبايلا ءاوهلا ةقرافم ىلإ جيتحا امبرو ءاهل (7:6300680) تاجلاعملا لجأ

و هسللا كللا نم يقسي نأ اهنم ثداحلا نم ئربيو .يباوقلا ثودح نم
 انيرد روصلا لسع ل

 ماذجلا ( 1 :ءوغنصعصأ) جالع اهجالاعف «ترثكو ءايوقلا ترشتنا اذإف  ىناحير خوبطم ىقاوأ ثالث

 . (آ1م1205ا)

 ةيعضوملا (1 2عداصع»ا) تاحلاعملا يف 7 : لصف

 يوقللو «جرتألا ضاّمح :ةدرفملا (966ةنهند«) ةيودألا نهف:اينم طئسوتملاو :ةيدخلل مآ

 «لخلاب ينبللا لسعو «لخلاب صاحجألا غمصو زوللا غمصو «لخلاب يبارعألا غمصلاو ًاضيأ

 ناسنإلا قيرو دولجلا ءاّرغو رحبلا دبزو حلاملا ءاملاو يتيربكلا ءاملاو . ةياغ لخلاب لدرخلاو

 فروو «ديج ّرملا زوللا نمهدو «سارشألا وهو ىَتْنْخملا لصأو خيطبلا رزبو ةناكنعأ ةوالطو مئاصلا

 حلصي ةطنحلا نهدو ْتاْعُملاو ايقاقألاو .ةّيصاخلاب ءابوق لك نم عفني هوبسجنسلاو لخلاب رّبكلا

 راحلا ءاملا بص مادي نأ ئدتبمللو ٠ ءرفصلا قورعلاو «يوقلاو فيعضللو :«ندباركل نظرفي اهل

 هب بهذ امير ءءالط ريعشلا امر ماودلا ىلع كلذ لفي عيقتبلا سدي كلدو وت «هيلع

باعلو ءاضنأ ةبطرلا سلا نم عي «جزام زوجلا عم ًاصوصخو
 بطرلا ةراصعو انوطق رزب 

 .نايمصلا ءايوقل عفان صاجألا غمصو ءاقمحلا ةلقبلا ءامو هنم

 ىلطيو «لخلاب عمجيو ءءاوس ءازجأ ؛ةعيملاو دولجلا ءارغو زوللا غمص ذخؤي :دتح ءاوق

 جاتحيف هنم ءيدرلا نمزملا اًمأو . . لمعتسيو قحسي «لخو تيربكو ردنُكو نيراججنلا ءارغ ذخؤي وأ

 «صمحلا نهد لثمو . خبطلاب ة ةموقم جرتألا ضامح ةراصع لثم ىوقأ (3/ءلنءأمعو) ةيودأ ىلإ

 ءرحبلا دبزو اةرهم ندملا سو كيربكلاو ءّرملا زوللا نهدو «ةصاخ ةطنحلا نهدو ٌزرألا نهدو

 يف ةروكذملا تاناويحلا ءرخو «ضيبألا طفنلاب هئالط ةمادإ كلذكو «نابيجع تفزلاو نارطقلاو



 ما ظ ةنيزلا يف : عباسلا نفلا /عبارلا باتكلا

 اذإ انتم ألو ةدضاخح انينفاقلاودنابلا :تيصوب قيودا. قنالا و ييقلاور هيت تللا و ةقعسلا باب
 .ءانامدرقلاو .لخلاب ق قشالاو .هويسجتسلاو «لدرخلا نهدب (1ةالمانأل) يطوريف هم لخيتا

 نمو . . ةياغ رذالبلا لسعو ريجرجلا رزبو فرحلاو لدرخلاو سدنكلاو .ماّمحلا دامرو سدْنكلاو

 تيوبكلاو .لسع عم موثلا دامرو ةطنحلا نهدب عمجيو قحسيو ءانامدرقلا ذخؤي تابكرملا

 جازلاو ردنكلا ذخؤي وأ ءاضيأ ويشقكمللو ءادج يوق لخلاب نابلا بح ريجتو .مطبلا غمصب

 رزب «نيمهرد نيمهرد .دوهيلا رفق .جرتألا ضاّمح .مهارد ةثالث ةطنحلا نمد «لاقمثتم فصت

 مهرد قرحم جاز .فصنو مهرد دوسأ قبرخ ء«فصنو مهرد زينوش «نيمهرد ريجرجلا

 ٌبشو ردنكو ٌرمو جاز ذخؤي وأ .لخلاب هب ىلطيف هوبسجنس ذخؤي وأ ءالط هنم ذختي « فصتو

 . ىلطيو ءالطلاب نجعي ربصو تيربكو

 ءهقد معني ءزج ةيوبسجنس .ةعبرأ رفصأ ةيربك .ةرشع نابلا بح ذخؤي : دمج ءاود

 ذخؤي وأ .«لخب فادي قشأو ردنكلا قاقدو رفصأ تيربك ذْخْؤي وأ «درو نهدو رمخ لخب ىلطيو

 دامرو «نامرلا روشقو ل 0 .ضيبأ تيربكو نيراّضقلا نانشأو بلكلا ءرخ

 ةينبللا (طوئاغنأءع5) ر وثبلا يف : لصف

 ةدام: تبسي نبل طقن اهّنأك « ضيب (©1انوأان165) روثب هجولاو (7105) فنألا ىلع رثبتت دف هن

 لثم «ليلحتو فيفجت هيف ام لك : هجالعو .ندبلا (72مهان25) راخب نم حطسلا ىلإ عفدنت ةيديدص
 عم زينوشلاو نيتلاو قروبلا عم ناّثكلا رزبو «خوطل هنم ذختي ءاسريإ هفصنب ضيبألا قّبْرِخلا
 .لخلا

 ةكحلاو ([خعط) برحلا ىف : لصف

 .ءادوس ليحتست نأ داكت ءارفص طلاخت ةيومد ةدام اَمِإ (1:0) برجلا دّلوتي اهنع ىتلا ةداملا
 سباي (1:00) برج لّوألاف ًايقروب ًاحلام ًامغلب طلاخت ةدام اّمإو هبافرس اينح طش لادبكبا

 دلوتي دّلوتي ام رثكأو «ةّقرلا ىلإ ةبطر هتدامو بطر (108) برج رخآلاو .ظلغلا ىلإ ةسباي هتدامو
 ًاناكم ندبلا نم ذخأي امو ءاهوحنو ةراحلا لباوتلاو تارارملاو تافارحلاو تاحولملا لوانت نع
 عيمج نم ًاسأر ٌدحأو صخشأو زشنا وه امو ءبطرلا (61:0) برجلا ةلمج نم ًاضيأ وهف اعساو

 كل وذ تناسا و 0 ا ل

 ةفعسلاو ةلمنلا دّلوت بابسأ براقتو ,ىوقأ اهئكل كسلا ةذامهدل رتكباضا يه برجلا ةدام

 يف اهعم نوكت ال ةكحلا ّنأب ةكحلا (1:05) برجلا قرافيو «جالعلا يف اهبراقتو ءابوقلاو زازحلاو

 .ةحولملا ىلإ ليمت «٠ .لقأو ٌقرأ ةدام نع اهنأل «برجلا يف نوكت امك (©دك؛اناه5) روثب رثكألا

 (5ه2عو) ماسملا دادسنا اهاَيإ ةعيبطلا عفد دعب (5!5) دلجلا يف اهسبح .رارقتساو نوكس اهيفو

 اذإ ًاصوصخ رمألا رخآ يفو « خياشملل ضرعي ام لثم ةعفادلا فعضل تسبتحاو «فيظنتلا ةلقو
 لثم فيرح ءيدر (©01:08) سوميك اهنم دّلوتي ةئيدر ةيذغألا وأ «ةظيلغ وأ ةريثك ةداملا تناك
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 نع ولخت دق ةكحلاو .ءاذغلا هعم نيعي 216050 مضه ءوسل وأ ءامهوحنو فيرحلاو حلاملا

 ربدت امنإو «جالعلل ناعذإلا ةليلق ةيخوخيشلا ةكحلاو . ائيش قمعلا نم ذخأت الو «ةّيلاخن روشق

 ةكحلا ةدام ّنإف ةلمجلابو . فيرخلا يف رثكت يباوقلاو رّشقتملا (1:ه8) برجلا نأ ملعاو . ىرادتو

 ةكحلل تادّلوم تاوالحلا «سباي برج وهف ءيش اهنم ندبلا يف ناك ْنِإف «نيدلجلا نيب عمتجت

 فلخي شحافلا ميظعلا برجلاو ء«فعضأ اهّنأل رثكأ عباصألا نيب ام برجي امنإو ةووتملاو

 فخي مل نإ مهعفني نيبجنكسلاو «مهّرضت ناهدألاو «ةفعسلاو يباوقلا ىلإ لقتنيو «ةحارج

 .جحسلا
 جالعلا يف : لصف

 غارفتسالا وه هب ىفتكُي ام ًاريثك يذلاو هلضفأو هلّوأف ([[غط) برجلا (11عدمعه) جالع امأ

 ريبذتلاو ءاذغلا حالصإ مث .حلاملا مغلبلاو قرتحملا داحلا طلخلا جرخي امب (8ةهن80ه)

 ةعرس نمؤي يتلا ةهفتلا ةّيئاملا ءايشألا لامعتساو «بابلا اذه تاوخأ يف تملع ام ىلع بطرملا

 (تهنان) عامجلا كرتيو ءاضيأ جراخ نم ءاهوحنو ٌّسْخلاو ءابدنهلاو يدنهلا خيطبلا : لثم اهنفعت

 حطس ةيحان ىتأي انك ادا راج ريشيو «جراخ ىلإ داوملا كّرحي ((0هذؤ5) عامجلا نإن ءالصأ

 ةبانجلا لسغ ىف كلدتلاب رمأ كلذلو ءندبلا ةحئار ًاضيأ نتني كلذلو ءكانه نم نفعيف ءدلجلا

 ءرفصألا ايلملاب نوميتفألا خيبط (1:0) برجلا داوم فانصأل ةدّيجلا تاغارفتسالا نمو

 لعجي دقو ءهوحنو ابدنهلا رزبو درولا هيف لعجي دقو «نيتنسفألاو «جيافسبلاو انسلاو جرتهاشلاو

 . غلاب دّيج اينوّمقسلاو ربصلا بح َنإف ًاضيأو اينوّمقسلا هيف لعجي دقو «هيف ةّيصاخب ناريماملا هيف
 ةثالثب خبطي ءامهرد نورشع دحاو ّلك نم بيبزلاو رفصألا جليلهلا نم ذخؤي : دّيج خيبط

 نم هيف سرميو «لطر اثلث ةئام ةلمج نم ذخؤيو «ىفصيو «ثلثلا ىقبي ىتح ءاملا نم لاطرأ

 .نوقيراغ مهرد هيف لعجو ءًاضيأ يفص هيف سرم اذإف «ةرشع ربنش رايخلا
 لك نم دوسألاو يلباكلاو رفصألا جليلهلا نم ذخؤي «جّرتهاشلا بح وهو :دّيج ٌبح

 لازي ال ؛«مهارد ةسمخ اينومقسلا نمو «مهارد ةعبس يرطقسلا ربصلا نمو «مهارد ةسمخ دحاو

 كلذ لمعي فجي ىتح كرتيو «ىرخأ ةدعب ةّرم ىقسيو فجي ىتح كرتيو «جّرتهاشلا ءامب نجعي
 . ببحيو مّوقي ىتح كرتي مث ءوسحلا لثم ةرم لك تارم ثالث

 0 :نمزملل دّيج يوق ءاود

 لك نم رّشقملا يلباكلا جنربلا نمو جلمألا نمو جليلبلا نمو رفصألا جليلهلا نم ذخؤي

 ةرشع نم ماتلا لاهسإلل هنم ةبرشلاو «صّرَقيو دينافب نجعي «نامهرد دّبزَتلا نمو .مهرد دحاو

 صلخ امّبرو «هبرش نع اينّومقسلا هيف لعج امّبرو «راح ءامب نيرشع ىلإ ًامهرد رشع ةسمخ ىلإ
 مث ءالاقثم موي لك مايأ ةثالث رتاوي نكل ءربصلا برش مادي نأ نمزملا ءيدرلا (1:60) برجلا نم

 وأ ةرتاوملا دواعيو ةثالث ًامايأ كرتي وأ .بابغألا ىلع يرجي مايأ ةثالث ال ًامويو ًاموي هدعب بغي

 كلذ نإف «هنقحب لصح نإ جحسلا جلاعيو «ةدهاشملا بسحب ىرت ام ىلع حّرقي وأ ةحرق حّرقي
 مل نإ جنايزارلا ءام ليلق هعمو ابدنهلا ءام يف ًاعوقنم هبرشي نأ دّيجلاو ءبرجلل لصأتسم عفان
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 لقتحي مل اذإو «لاقثم ىلإ مهرد نم ربصلا نم هيف نوكي ام ردقو «عنام جنايزارلا ءام نع نكي
 نم ذخّتملا رفصألا جليلهلا بر ذخؤي وأ ءًاضيأ ةعفان ةيصاّجألا تاعوقنلاو .كرت ةموادملا
 يوارفصلل اذهو .ركسلاب. ةرشع ىلإ مهارد ةسمخ نم بطرال هنم دخؤيو ٠ « سمشلا يف فيفجت

 دقو ضعبي اهضعب طلخيو «ةيّبحلا تالهسملا عيمج - نم كلذ لثم ذخَتي نأ نكميو ءبطرللو

 لك لمعتسا اذإ دّيج نوميتفألاب نبجلا ءامو . بوبحو بوبر هنم ْذْخَتيو ٠ .«ضعبب اهضعب بكري
 اًممو «ةياغ ةيلاوتم ًامايأ جّرتهاشلا ريصعو جليلهلابو ءافنآ بابلا اذه ريغ يف ركذ ام ىلع موي
 ةبرش لك هنم ذختيو «نارفعزلاو اينوّمقسلاب ربصلا ٌبح ذخَتي نأ قفرلاب تايقنملا ىرجم يرجي
 ءاريثك ٠ مهرد دحاو لك نم «.يرطوقسأ ربص ءرفصأ جليله ذخؤي :ةخسنلاو .تاصمح سمخ
 يذلا 04601 معو) ءاودلا نم . .خ>ؤي ًاضيأو .مهرد ثلث «نارفبعز ءمهرد دحاو لك نم .ءدروو

 ترثك اذإ هنأ موق لاقو .مهارد ةثالث ىلإ ني يمهد نه ويسوي وأ انوي «هانركذ دقو .حئنربلا هيف عقي

 ةركب موي لك ةلعلا بحاص يقس ىلع رصتقتو .فّمحت نأ ىلوألاف ًاعجنم دجت ملو تاغارفتسالا

 سبايلا (1:08) برجلا بحاص عفني اممو اولاق .ريثكلا ءاملاو ركسلاب ةطنحلا قيوس ةّيشعو

 نم هفصن عم ًامهرد نيثالثو ةئام جريشلا نم موي لك «مايأ ةثالث برشي نأ ةّيفشقلا ةكحلاو

 هنأ الإ ًاغلاب ًاجالع ناكف اذه انيّرج دقو «بائعلا ءام هب طلخي نم سانلا نمو ؛هوحنو نيبجنكسلا

 . ةذعملل فعضم

 قورعو .«لقمو جنسادرمو «ةضفلا ثبخ (046011565) ةودألا هذيل ةنياتملا ةابكارملا هو

 .ًاضيأ يوقلل اذهو ىلطيو ءدرو نهدو لخب نجعت
 : ةدتج ةخسن هنم فخأو

 نهدو لصنعلا ءامو لخب مهرد فصن دحاو لك نم .«نارفعز .روفاكو ؛ ينمرأ نيط ذخؤي
 لمعتسيو ءدرولا نهدو لخلاب قحسي .جنايزارلا رزب اليلق ىوقأ وه املو . فيفخلل 1 ماع .درولا

 ةّوق هيف ام ناّمرلا ءام دوجأو «قروبو .درولا نهدو ضماحلا دامرلا ءام ذخؤي ًاضيأو .مامحلا يف

 . ىلطي مث «ىمحي ىتح سمشلا يف عضويو طلخيو لخو ةَّرْعَمو سدعلا قيقد كلذكو ؛همحش
 اهبرشي نأ ىلإ جاتحت يتلا نيجاعملا لثم يهف اهلمعتست نأ جاتحت يتلا نيجاعملا امأو

 ًاضيأو «شمشقلاب ريغصلا لفيرطالا لثم كلذ نم نال ام ينعأ ءقهبلاو ةفعسلاو ءابوقلا باحصأ
 نزو رفصألا جليلهلا نمو «نامهرد دحاو لك نم جّرتهاشلاو انسلا نم ذخؤي .نوجعملا اذه لثم

 . عيمجلا فعض لّسعملا شمشقلا نمو ؛مهارد ةعبرأ

 ناك ام ىفك امّبرو «ءالج هيف ام عيمج يهف بّرجلل ةّيعضوملا (846كنهنه65) ةيودألا امأو

 لثمو «ناّمرلاو قلسلاو ةّيضامحلاو ةّيكولملا ءام لثم ؛جازم حالصإو دلجلل ةيوقت عم هؤالج
 امك خيطبلا فوجو خيطبلا ٌبحو لخلاب ايقاقألا ًاضياو. «رشقملا سدعلا قيقدو.ديعسلا ةلاخن
 ام ىلإ جيتحا امّبرو ءزوملا روشق ءامو ةبلحلا خيبطو سفركلا ةراصعو رفصعلا جتساشنو ءوه
 لخلاب جاتشولاو . عانعنلا امب طابنألا كلعو « لظنحلا محش لثم يوق (10155هانأ1ه5) ليلحت هيف

 ىلفدلاو هتاوخأو دنقلقلا كلذكو ءدرولا نهدو لخلاب رفصألا اضوضخو «ىرخملا جازلاو

 ةّداحلاب ([1ةممماد25) طلخي دقو .«جريش عم خبط مث ؛ هيف عقن يذلا هلخ ىفك امّيرو .ًادج يوقف
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 «ريجرجلا رزي برج اممو . كلذ لثمل ناّمرلا روشق لئمو .طارفإلا عنميل درولا نهد لثم

 هنإف رّركيو .نوناكلا برقب وأ ةراحلا سمشلا يف هب خّرمتيو .«برجلا كحيو 6( هنهد ذدخؤي

 . ةباغ « دح

 . ديح ءاود

 يف نفديو فزخ زوك يف لعجيو «رمخ لخب قحسيف ةّيوسلاب ربحلا جازو جنسادرم ذخؤي
 ثبخو لوتقملا قبئزلا سدنكلاو . عذل ةلق عم غلاب وهف ءءالط كلذ دعب لمعتسيو ءًأرهش ةوادنلا

 سدعلاو رداشونلاو ناغملاو قرحملا ساحنلاو ىلفدلاو ليبنقلاو تيربكلاو دنوارزلاو ديدحلا

 يف د لابزألاو بلكلا لبزو نيراّضقلا نانشأو راجنزلاو قشألاو لمرحلا رزبو ٌرملاو

 .رامحلا ءاّكقو ىرخأ باوبأ

 دشيو «دبزلاب ًاحوسمم (1105) برجلا عضوم ىلع رثنت ةقرحملا مركلا بطح روشق ًاضيأو

 .هب طابنألا كلعو لخلاب انامدرقلا عقنت دقو «لطبي نأ ىلإ دّدجي «كلذ دعب

 .ةضفلا ايميلقإ نمو «ىلفدلا قرو نمو لوتقملا قبئزلا نم ذخؤي نأ ةدّيجلا تاّبكرملا نمو

 لخب ماّمحلا يف دغلا نم ندبلا لسغيو ءآليل هيلع ماني درولا نهدو ٌلخلاب ءالط .جنسادرملا نمو
 . نهدلاب خّرمي مث ءدراب ءامب مث ءالوأ راح ءامب رضخأ نانشأو

 لهس ءاود

 د ال «سمشلا يف ًاعوبسأ لخلاب قحسي ةةيوسلاج وفضأ عاذو جنسادرم ذخؤي

 .  ةجاحلا

 . لمعتسيو عمجيو ءدرو نهدو «ةلئاس ةعيم يف لوتقم قبئز اضيأو

 .ءزج سدنك ًاضيأو ءاوس ءازجأ ءطسقلاو جسفنبلا رزبو «ةلئاس ةعيمو لوتقم قبئز ًاضيأو

 ناهدألاب اهعبتاف ةفشقملا ةسبايلا وأ ةللحملا ةّيوقلا تلمعتسا اذإو .ّلخب ىلطي «ءازجأ ةثالث ةرغ

 ليلقلاو سبايلا يف ًاصوصخو «هوحنو جسفتلاو كولحلاو فاللخلاو دعسلا نهد لثم «ةيرغملا

 هيف عقي امو .ًافيفجت ٌلقأ وه ام سبايلا يفو .ًافيفجت ٌدشأ وه ام بطرلا يف لمعتسيلو «ةبوطرلا

 . ةميركلا ءاضعألاو (5[ه0268) ةدعملا يحاون نم هيلع تردق ام هدعبف لوتقملا قبئزلا

 امبف هيلإ جيتحا نإ (1572هن0ه) عا رفتسالا دعي ةسيانلا ةكحلا (2ةدنصعما) جالع اًمأو

 تاخّورملا لامعتساو رتافلا ءاملاب مامحتسالا لثمو «ضماحلا رقبلا بئار يقس لثمبو «ملعت

 (1عط) .برجلا جالعو . سفركلا ةراصع اهيف لعج اذإ اصوضخو «ةدرابلا ناهدألا نم ةينهدلا

 قوحسملا شاخشخلا كلذ يف ةنّيللا 04641كه5) ةيودألا نمو .نابراقتم ةسبايلا ةكحلاو سبايلا

 ءامو هتيودأ يف عقي امم ًاضيأ اشنلاو ءايدنهلا ءاضب نيضلا اضيآو:نسوسلا: قرو اًضياو. ءلخلاب

 هب حسمي نويفأ هيف (1ةزطنأإ) يطوريق ةّيوقلا ةيودألا نمو .دّيج درولا ءامو «ٌلخلاب سفركلا

 ل وألا 0401 كهعو) ةي رودألا نم تك 0 نأ ةّيوقلا (24هلذءنمءو) ةيودألا نمو ةكحلا نكسيف ندبلا

 . يصخلا ىلع ًاصوصخو «ٌلخلاب ىلطيو ءرداشونلا هيف لعجيو «ًابيكرت

 لمتحي نيجرفلا يف نطبتسملا كاكحلا عفني ًاضيأ اذهو «نارطقلاو ولقملا ّبشلا ًاضيأو
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 ٌيدردب اولطي نأ مهل ضرعت يتلا ةكحلا (1ءدنصعسأ) جالع يف نوعفتني خياشملاو .ةقرخ ىلع

 . بطرلا ٌبشلا نم ءيش عم بارشلا

 امحلا ٠
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 ةيذغألا نم ًادومحم امد دّلويو بطري اًمف ةكحلاو (1:00 برجلا ةباحصأل ءاذغلا امأو
 نم مهل دب ال ةّيفشقلا ةكحلا باحصأو .ةلدتعملا موحللاو «ةبوطرلاو ةدوربلا ىلإ ةلئاملا
 ةماجح ْنأ ملعاو «هوحنو جريشلاو زوللا نهد لثم ؛تالواتملا يف ةنّيِللا ناهدألا لامعتسا

 . شحافلا ([غءط) ب رجلا نم عفنت نيفاسلا (تممأ28)

 هيو دي

 ليلق وأ ,لاستغالا ليلقلا ءادح . ا كعا) قرعلا ريئحلا (0:عهص) وضعلا وأ نديلا رثك

 نع اهلقثل لسكت داوم نع اهّنأك «ةيكوش ًاروثب ةراخلا دالبلا يف ًاصوصخو لا

 قرعلا لافثأ اهنأكو ,دلجلا حطس يف سبتحيف «هتدام ةقرل ّيصفتلا عي ررسلا (9765560)) قرعلا قوحل

 . ةنوشخ تثدحأ لب ةرهاظ ًاروثب رثبت مل امّبرو .حشرلا ىلع ةيصعتسملا (6556])

 هجالع يف : لصف
 بلا يعمل بجي كلذلو .لاهسإلاو دصفلاب ندبلا يف ترثك نإ هتدام عطقت

 مث «فيظتتلاو ماهحبتسالا هليويو هنم متن امهر .ةذاسلا طالخألل غارفتسالاب كفو: لك
 قيقد عم خيطبلا محلب ماّمحلا يف كلدتلا مهل حلصيو «هيف انامهعتسا فرابلا ءاملا *لامعتسا
 امأو ءالقابلاو سدعلا قيقد عم خيطبلا محل ًاضيأو .هدعب مرفسهاشلاب مث «قّرعتلا دعب سدعلا
 هركي مل نإ اضيأ ءاّنجلاو «كلذ لعفي مل روفاك عم ناك اذإف ءاهثدحي ةكح عم هعنميف لدنصلا
 رمتلاو ءصاجإلاو .سدعلاو .ضاّمحلاو «نامرلا ءام هبشي ام لوانتو .ءهنم عفني هغبص

 عفنيو ليق .ةربزكلا ءامو ءدرولو .سآلا خيبط : لثم نم قرعلا عنمي د ام لك لمعتساو .يدنهلا

 ةكرحلا كرتو «ضباوقلا اهيف خبط يتلا هايملا عيمج هنم عنمي دقو ٠ ا
 أعم ةريثكلا حوارملاب حيورتلاو «ةّيحيرلا ةنكمألا بلطو ؛ةقّرعملا ةراحلا عضاوملا بانتجاو
 ةيصاخ ديبزللو .درولا نهد سآلا نهد لثم نم تاحوسملا ًاضيأو .درابلا ءاملاب لاستغالاو

 .جنسادرملا ةّوق اهيف يتلا تاحوسملا ًاضيأو .غمصو ءاريثك عم ًاصوصخ هيف ةميظع ةبيجع

 .«باذسلاو ّىرطلا راغلا قروو «سآلا قرو ةريرذو «سآلا قرو دامرو ةصاخ ايتوتلاو ثبخلاو
 يف جيتحا امبرو ءاملا يف افادم كسملا ءارغ ءالط فصحلا نم عفني دقو .ردنكلا قاقدو

 «قورعلا لثمب جلاعيف ءهنم حّرقت دق ام اَمأو .تيربكلاو ردنكلاو جزبويملا ىلإ يوقلا
 تغلب امّبرو «كلذل دّيج جاذيفسإلا مهرمو .لخلاب جاذيفسالاو ,ينمرألا نيطلاو .ءصفعلاو
 يه نإو ءرانلا قرح (1ءونصعمه# جالع اهجالع نوكيف ءداسفلا نم اميظع ال حورقلا هذه

 .ةفعسلا جالعف تمكحتسا
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 ليللا تانب يف : لصف
 يف هل ضرعي دقف ء«مضهلا ةدوجو (501عو) ماسملا دانسناو (511م) دلجلا كاسم نم

 نأ بجي ام سابتحا ببسلاو «ليللا تانب ىّمست راغص رثبو ةنوشخو ةكح ليللا ىفو (©014) دربلا
 تفو يف ةصاخو «ندبلا فيصحت هيف دازو لصألا يف (©0165) ماسم 000000 قيض للحتي

 «ليللا تانب ىمست راغص رثبو ةنوشخو ةكح ليللا يفو دربلا هل ضرعي دقف «مضهلا هيف رثكي
 ةصاخو «ندبلا فيصحت هيف دازو لصألا يف ماسم قيضلا لّلحتي نأ بجي ام سابتحا ببسلاو

 تانب ىمست كلذ بسبو «ليللا وهو (؟2مها55) راخبلا ةرثك هترثك عبتيو مضهلا هيف رثكي تقو ىف

 ءأدب ذلتستو اهيف ٌدتشت ةكحلا نأ ةّلعلا هذه لاوحأ نمو .ليللا يف نوكي اهضورع رثكأ اذإ ليللا

 ظ . ديدش ةكحلا عضاوم يف هريثت (©ةن») عجو ىلإ يّدؤت مث

 جالعلا يف : لصف

 ناك نإ ةكحلا باب ىف ليق ام ىلع غارفتسالاو دصفلاب كلذو «ةريثكلا ةداملا نع (؟65561]) قورعلا

 . ةّيعضوملا ةيودألاب ىفتكي ال ناكو «ةجاح كلذ ىلإ

 : ةّيعضوملا ةيودألااّمأو

 عم ربصلا كلذكو «لسعلا عم ًاصوصخو ءاهل (04ءةنومعو) ةيودألا دوجأ نم ّرملاو ربصلاف

 ةيودألا نمو هةل ةيساتملا تالايشلا نع «سفركلا كامو: + لسعو لخ ليلقب سدعلا قيقد

 .نارفعزلاو ءاّنحلاو قروبلاو هدحو لخلا يدرد هل ةعفانلا (084ءلنءنمو)

 اهارحم يرجي امو .ةينرقلا ققعلاو .اهنم ةيرامسملاو «ليلآثلا ىف : لصف

 امئر «يرادوس ظيلغ (©5ة20ها55) طلخ ىيداملاو ةعيبطلا عفد لّوألا اهل لعافلا هلا

 (81000) مدلا سفنل ضرعي اميرو .مدلا يف رثك اذإ ادج سبي (01هع6م2) مغلب نع ءادوس لاحتسا

 قورعلا يف اصوصخو ءدربو سبي ىلإ ليحتسي نأ نفعتلا بابسأ مدعو «هترثكو هناقتحال

 يه ىتلا ةحراخلا بابسألا نم هبرقو ءهتلقل اهلاثمأ يف (81004) مدلا نفعي ال يتلا راغصلا (؟7عءووعا)

 ءادج هرهوج يف اراح (81009) مدلا نكي مل اذإ امّيس ال ءنّمعت نأ ىلإ اهنم عرسأ فّمجت نأ ىلإ

 ءاذغلا نم رواجملا (0:825) وضعلا يتأي ام جازم ةلاحتسال ًاببس راصف «ريبك دحاو هنم تبن امّبرو

 ناك (2ءعانطتء8) ريبذت كان لطبأ وأ فتن اذإف .ليلاثلا رثكتف «دربيو كلذ سبييف هتدام جازم ئلا

 «نيماسم لوضألا ةقزتسملا ريماسملا سوؤزرك سوؤولا ةحيظعلا نابكلا نئستو.:«نحآلا تلطقش

 نأ بجي ناك نإو ءاهيف ٌدعيو سوسرط ىّمسي سنج (177ة:9) ليلآثلا نمو «ًانورق ققعلا لاوطلاو

 .اهتحت َةَدَم نع تّقش اذإ ٌّقشيو اهنع زيمي

 جالعلا يف : لصف

 ال رمأف «ءادوسلا (872ءاتقامد) عارفتسا ىلإو دصفلاب (81004) مدلا ليلقت ىلإ ةردابملا امأ

 ريغو «دّيجلا سوميكلل دّلوملا ريبدتلا كلذكو ءدصقلا تزواجو (©ةانو0) ةلعلا ترثك اذإ «هنم دب
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 (8116) ةرارم اهل يتلا ةيودألابف «يعضوملا (1 وام عسهأ) جالعلا اًمأو : ازرار هركذ فلس امم كلذ

 ةطنحلا خيبطبو ءامئاد قتسفلا نهدب 08/3:19) ليلآثلا خيرمت : لثم فيفخلل اهنم فيفخلاف «ضبقو

 00 «نابلا نهدو .قامس عم يطبنلا ثاّركلا ءامو .مايأ ةثالث دعب كورتملا ىمصملا

 «فيفخلل بطرلا سآلا قروو ًاضيأ .دّيج جزام زوجلاو حفلا نوتيزلاو .ورسلا زوجو عويبكلا

 اهنم ميظعلل حلاص هاذأ ةلق عم بونرخلاو «نيابلا نيتلاو .«بطرلا زوجلا روشقو يوقللو

 لمرحلا ذخؤي نأ اضيأ غلاب دّيج وه اممو ءرمخلا لخب هدامرو برغلا لصأ ءاحل روشقو يوقلاو
 «ةرونلا نم ْذخَتملا ءالطلا : لثمف يوقلل هنم يوقلا اًمأو .دراب ءامب ىلطُيو لخنُيو قدُي «ءاّنجلاو

 ءامب حلملاو تيزلاو طولبلا دامرب امّيس ال «لوتقملا ق قبئزلا عم ًاصوصخو يلقلاو .خينرزلاو

 هرثن يف يوق يرذالبلا لسع ًاضيأو . خينرزلا عم حيرارذلا اضيأو سيلا رسوب نيويللاو ,نيغبلا

 ءاهل طاقسإلا ميظع ًاضيأ جكيبكلاو مركلا حور ءهطقسأ ًارارم هيلع ررد اد عرخلا نيل

 داحلا مهرملاو تيتلحلاو ءأضيأ سيتلا ةرارم د ايجي اناك هده اذا لوبلابا ان رفيعم ردوتكلاو

 نم قرحم ساطرقو راجنز ذدخؤي وأ «هيلع عضويو لخنيو قدي ءءزج دحاو لك نم هيح ةرونو
 .مهارد ةعبرأ رداشون .مهارد ةتس قروب «مهارد ةتس لظنحلا محش .مهارد ةسمخ دحاو لك

 ةعبس يسراف نانشأ .مهارد ةتس رقبلا (8116) ةرارم ءمهارد ةينامث دحاو لك نم رفصأ خينررو يلف

 7 .نوباصلا ءامب هيلع ىلطيو لخنيو قدي .ءمهارد

 «ةيديدح وأ ةّبضف وأ ةّيشير تسناثأب كلذ نوكي دقو ءاهعلف (7/3115) ليلاثلا تاجلاعم نمو

 ءام رسع هيف أماقتلا لولؤثلا هيف مقليف «عاطق داح اهفرحو ام رسعب لولؤثلا مقتلي ام ردقب اهفيوجت
 دخؤي مث ءاهلوصأ ددمتت ىتح رينانصلاب ددمي وأ .هلصأتسيف هلصأ دنع أريسي زمغيو هيلع فليو

 ءاودلا اهّسم امّلك ًاضيأو .عطقلا دعب نمسلا اهيلع لعجيو « لصألا ىلإ صوغت ةراح ةداح ةلآب

 مث اليلق كرتو «نمسلا هيلع لعجو ءداحلا (34ء01همعو) ءاودذلا ذخأ قلقأف داحلا (8401هن565)

 ءاود اهيلع طلسي مث «ةرّوقم ةفيطل ةديدحب اهيلي اًمع نايب نأب علقي دقو «هطوقس متي نأ ىلإ دووع

 مث ء(مكاكم) دلجلا حطس ةاعارم عم نكمي ام قمعأ ىسوملاب اهعطق انبّرج دقو ءداح (34ءلنءمع5)

 نورقلا يف : لصف

 «لمعلا ةدشل (8:(عمدنانه) فارطألا (1هذ») لصافم ىلع تبنت ةيلخم ةّيفيل دئاوز يه

 (31«لنمعو) ةيودألا يقابلا ىلع لمعتسي مث ءعجوي ال يذلا اهنم ىلخملل عطقلا اهجالعو

 : ةدهتسلاب عبتت مث ؛ طقست ىتح ؟ليلاتلا (4«لنءنمعو) ةيودأ نم ةذحلا ةديدشلا

 (آ125) ةفشلا وق مماكص) دلحلا ىلع رهظت يتلا (ط1ووا12عو) يف ةوقشلا يف : : لصف

 ف وم لك يف ندبلا (ةزكم) دلح و (8امعطقلا1ع5) فا رطألا و

 درفم جازمل اَّمإ سبيلا كلذو «ققشتت ىتح ةدلجلا ىف سبيلا (11551:65) قوقشلا عيمج ببس
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 ةفشنم (ال/1205) حير وأ ففجم رحل اًمإو «ةففجم ةداح ةدام لسرت (13130105) طالخأ ةءادر وأ

 وأ ٌرحلا وأ حيرلاب ةفقجملاو «ةفاجلا ضرألل ضرعي امك فثكم ففجيم (010) درب وأ «ةوادنلل

 اذإ ءاهوحنو ّبشلا ةوق اهيف يتلاو «ةضباقلا هايملا ببسب عقي دقو «ققشتت نأ نم دج ةدورصملا

 ءاهيلي امو ناذمه ءام نيب قرفلا انبّرج دقو «ةّيرفقلاو ةّيتيربكلا هايملا اهداضتو لاستغالا اهب عقو

 . ةيوق ةبرجت بابلا اذه يف تساوخروباسلا ءامو

 ةماع (121551565) فق وقشلا (112ءداطع2() جالع ىف , لصف

 برشيو «سباي جازم ناك نإ لدبيو «ءيدر (6ةهسه:) طلخ ناك نإ غرفتسي نأ بجي
 عيقن وأ «بنعلا ريصع يف موي لك فصنو ةيقوأ ىلإ رّشقملا مسمسلا نهد ًاصوصخ ناهدألا

 نإو نيهدتلا ماديو ءركسلاو ءاملاب ةّيرهنلا تاناطرسلا خيبط كلذكو «ءالو ًامايأ ولخلا بيبزلا
 ءهخيبطو قلسلا قروو مجلسلاو «مجلسلا خيبط ًاضيأو ءايقاقألا هنم عفنيف (©0019) درب نم ناك

 نإو «نارطقلاو بطرلا تفزلاو خاخمألاو ةفورعملا موحشلا نمو ءاهنم تايطوريق ًاصوصخو
 .ءاذغلا حالصإو «ةبطرلا ةدرابلا تاراصعلاب ةبورضم ةبطرلا ةدرابلا تايطورقلابف رح نم ناك

 . رتافلا ءاملاب مامحلا لامعتساو

 (آمصو) ةفشلا (5©15515”1) ف وقس (11ءواصتعلا) جالع ىف : لصف

 هتسبيو (5182) دلجلا تززك حيرل امإ « سبيلا (آ81م5) ةفشلا (7155812ع3) قوقش ىف ببسلا

 ضّرعتلا لبق ىلطي نأبف هعنم امأ . تملع امك سباي جازمل وأ رحل وأ دربل وأ «هتوأدن تمشنو

 ليزت دق ًاضيأ هذهو «بطرلا افوزلا عم درولا نهدو .خاخملاو .موحشلا «تايظطوزيفلاب ةسسل

 ةلازإ ةلازإو . لصبلاو موثلا رشقو 0 ضيبلا ئقرغ لثم هيلع قيحامسلا 0 ا

 ىلع انادع طبل عصب : ارجع راغلا# هللا سقما نحس حكيرأا» ؛لسعلاو زوألاو جاجدلا

 عفان ةّرسلا خامص نهدلا يف ةسومغم هنطق عاديإ وأ .مونلا دنع ةّرسلا نيهذدت نأ ليق دقو «رانلا

 : ادع

 لج رلا (155115*"1) ف وقش ىف . لصف

 عقي دق ةلمجلابو ,فشقلاو سييلل عفت دقو « ةئيدر ةرخبأل عقت دف لجرلا (51551565) قوقش

 .اهنم للحتي امل عافتنا اهب

 جالعلا يف : لصف

 .موحشلاو ناهدألاب اهخيرمتو «راحلا ءاملا يف لجرلا عضو ةمادإب لازي نأ نكمأ نإ

 عورخلا نهد ًاصوصخ ًاضيأو .عمشلاب ًاريسي ةمّوقم عاخنلاو رقبلاو زعاملا محش ًاصوصخو

 هْنإف رانلل ضّرعملا ةّيلألا نم بّبصتملا نهدلاو ءًادج ةياغ هنإف «ينيصلا نهدلاو عراكألا نهدو

 جلوع دّيج بنعلا جريشو لمرحلا خيبطب ًانوجعم ًاصوصخو اد لتج ءاتحلاو « ًادنحدتح

 عضوو .مامحتسالا دعب هنوجلاعي امك اهيف ذفنت ةيّرغم مقل ىلإ جي جيتحاو عجني مل نإف «كلذي
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 اضيأو .بيجع هّنإف قحسلاو قدلاب أبهملا ءاريثكلا اهيف لعجي نأ بجي ءراح ءام يف لجرلا
 عم نارطقلا اضيأو .بيجع هنإف مقليو «عمجي ةلئاس ةعيمو مطبلا كلعو لح نهدو عمش ذخؤي

 ءالطلا ًاضيأو .ادج عفان موحشلاو ناهدألاب قوحسملا ردنكلاو «ًادج بيجع مسمسلا نيحط

 لخادلا ذخؤي وأ ءعرسأو عجنأ نيديلا قاقش يف وهو «تيزلا نهدب ًاقوحسم قرحملا ناطرسلاب
 (11ووزعو) قوقشلا يف لعجيو ءمطبلا كلع هيف فاديو «تيزلا يف ىلغيف لصنعلا لصب نم

 ليلق عم نوحطملا عورخلا قيقد نم ذختي نيجع ًاضيأو .ةياغ اضيأ هدحو تيزلا يف مطبلا كلعو

 تبرز عمتو جفادرب ذخؤي وأ «حّرقتملا نمزملل دّيج هسفن عورخلا بسكو بقعلا مزليو ءءام
 اضيأو . جريشلاب يرهنلا (2ةمعع# ناطرسلا خبطي وأ .موقم ءيش هنم ذختيو «ةيوسلاب لسعو

 . مطبلا كلعو طبلا محشو تيرلا ٌيردرد ذخؤي

 ظ : انل دّيج جالع

 ردنكلاو ءابرهكلاو ءانزو هفصن جيافسبلا لوصأو رابغلاك قحسيو ءاريثكلا ذخؤي
 .عورخلا نهدب عيمجلا عمجي ءاريثكلا الثم مطبلا كلعو ؛ةثالث دحاو لك نم نيقوحسملا

 . كلذ نمأ بغي ال ةليل لك بقعلا نيهدت لمعتسا نم لوقنو «لمعتسيو

 ديلا (15515"1و) َُق وفش ىف : لصف

 . فيفخلا لجرلا (1551265) قوش جالعب جلاعي

 عباصألا نيب ام (155115"1) قوقش ىف : لصف

 .رابغلاك ًاقوحسم جيافسبلا لوصأب دمضت نأ اهّصخيو «كلذ لثمب جلاعي

 . ةاطقلا حرقت يف : لصف

 ًاصوصخو ءءاقلتسالا ةرثك ببسب حّرقتت وأ قّقشتتو ءالوأ ٌرمحت نأ ةاطقلل ضرعي دق
 ضرملا يف اّمأو .عداورلا هيلع لمعتسيو ؛ءاقلتسالا كرتي نأ ٌرمحي أدب اذإ بجيف «يرملل

 لثمبو سرواجلا لثمبو «نابضقلا نع اعوزنم فالخلا قرو لثم نم شرف لمعتسيف (10156368)
 .جاذيفسإلا مهرمف حّرقت ّنِإف «سابركلا هبشي ام وأ نّيل سابرك وشح كلذ لك «شيرلا

 طئاغلاو لوبلاو نياغملاو 5 دلجلا 5 ةركنملا ةحئارلا يف : لصف

 ةشّوْسملا (040055) تاكرحلا هيلع نيعت دقو «قرع وأ «طلخ ةنوفعل دسفت ةحئارلا

 ْنأ هتصاخ نم امو ؛«ةبلحلا لثم لوانتو «هريخأتو ضيحلاو ةبانجلا نم لسغلا كرتو «طالخألل

 . هيف ليق دقف رخبلا اًمأو «ندبلا رهاظ ىلإ ةفيرحلا داوملا كّرحي

 اماع دلحلل ةحئارلا داسف (11عداتمعمأ) جالع يف : لصف

 ,هتيمكو هتّيفيكب همضه دوجي ام لوانتيو ؛ليدبتلاب جازملاو غارفتسالاب طلخلا حلصت

 ةخيلسلا لثم (6556) قرعلا ريطعت هلام قيرلا ىلع لوانتيو ؛هريغو مامحلا يف فظنتيو

 هضعب نكل «نفعلا نع مدلل ٌقنم لوبلل ردم لكو نويلهلاو فشرحلاو سفّركلا ًاضيأو «ةجنلفلاو



 ةنيزلا يف : عباسلا نفلا /عبارلا باتكلا الكل

 (87ه95) حيرلا بيطلا شمشملا عيقن برشي نأ كلذ نم عفني اًممو «لوبلا نتني نويلهلا لثم

 نسوسيملاو «يناميلا ّبشلا هيف فيد ءامو سآلا ءام لثم ندبلا ىلع ىلطيو «هسفن شمشملاو

 كلذكو «فالخلا قروو الا قروو شوجنزرملاو :جتدوعلاو .عنعنلاو اجلا خيبطو

 ورسلاو ةريرذلا بصقو رخذألا حامفو دعبتلاو + ةصاخلدفغلا اهقاو . قوحسملا نمالاب خّرمتي

 قروو حافتلا قروو هرشقو جرتألا قروو ةنشألاو مرفسهاشلاو شوجزرملاو ةصاخ درولاو

 عنميو «سفانملا َّدسي اًمم ًاضيأو «كسلاب درولا صارقأ ًاضيأو ءًادج بابلا اذه يف عفان نسوسلا

 نهدو ربصلاو ٌرملاو «هوحنو ٌبشلاو نسوسلا قرو دامرو ايتوتلاو جنسادرملا (7ه556]) قرعلا

 .درولا نهدو سالا

 هجالعو نانصلا يف : لصف

 ىلإ تعقو دقو .ناسنإلا هنع قلختملا (ةمعم) ينملا دانا اياقب نم نانصلا نأ موق معز

 نألو «دمتعم نأ بجي امم سيل اذهو «(5ائم) دلجلا (50ه:عو) ماسم يف تدذفنو «ءطبإلا يحاون

 :ىلوأ هيف هكرحت ىلإو ناسنإلا يف ًاينم ليحتست يتلا ةداملا (ةمهانعو) راخب ىلإ بسني

 .ىبرملا جنسادرملابو ايتوتلاب اهيلإ جيتحا نإ ةيقنتلا دعب جلاعي نأ بجيف هجالع اّمأو

 .روفاكلاب طلختو ءهذه لدنصت دقو ءّبشلا هيف لح ءامبو .سآلا دامربو تايميلقلابو

 : دّيج صرق
 داو لك نمدرولاو حداتلاو تملا كفنلاو لستار فلاسلاو ةةيتاسلاو كالكتلا نيدو

 .ءزنج فصن روفاكلا نمو ؛ءازجأ ةثالث دحاو لك نم ضيبملا جنسادرملاو ايتوتلا ن نمو «ءزج

 كسلا نمو.رمحألا درولا نم ذخؤي ًاضيأ . فيفجتلا دعب لمعتسيو «درولا ءامب صرق هنم ْذْحََتي

 .ًاخوطل لمعتسيو درو ءامب صّرقي «ةرشع دحاو لك نم ّبشلاو ٌرملاو. دعسلاو لبنسلاو

 ةجزمالا هباحصأ عفتيو ندبلا ةحئار بهطي (صحضمشمد) رورذ ةفص ىف : لصف
 "- ةراحلا

 لك نمو ؛نامر ىنبل يهو ةثماشلا ةعيملاو رخذألا حاقفو الا ةعسلحاو

 دْعَسلا لبي ٠ ًايمخرد نيرشع دحاو لك نم سآلا فارطأو سباي درو «تاّيمخرد رشع دحاو

 فارطأو ءدرولا اهيلع حرطي مث .قحسيو ففجيو .يناحير بارشي اسلوب ر خذا حاقفو

 مث ءلظلا يف هفّمجو «ةيقابلا ةيودألاب هطلخأو درولا ءامب نارفعزلا فدأو ,«نيقوحسم نسال

 غلاب ًافيشت لأ ندبلا نم (/ع:6) قرعلا فّشني نأب «مامحتسالا دعب ندبلا ىلع هرثناو هقحسا

 ظ .ةيودألا هيلع رثنت رثنت مث

 :هتخسنو «ةدرابلا ةجزمألا باحصأل حلصيو «نتنملا (76556) قرعلا ةحئار عطقي رخآ

 «تايمخرد ثالث دحاو لك نم ةخيلسو ناسلبلا ناديعو ًامامحو لفنرقو بيطلا لبنس ذخؤي

 لبنسو شوجزرملا فارطأ ؛نيمخرد دحاو لك نم ينيصاردو يدنه لبنسو بيطلا رافظأو طسق

 ءامب ةيقابلا قحساو «بارشلا هذه لح ناتو ؛تايمخرد عبرأ دحاو لك نم ةيروس نم

 .«يدنه لبنتسو «ينيصراد ذخؤي .«قرعلا ةحئار عطقي رخآ .لاثملا كلذ ىلع هلمعتساو مامنلا



 8١ ةنيزلا يف : عباسلا نفلا / عبارلا باتكلا

 نم لوسغم جاذيفساو برسألا ثبخو ةريحبلا نيط :نيتيقوأ دحاو لك نم طسقو بيطلا رافظأو

 لك نم سباي دروو نارفعز ؛ةيقوأ دحاو لك نم يمور لبنسو حيش «ةيقوأ فصن دحاو لك

 :لداوو قع تاتو تازتكي لدا «نارفعزلاو سآلا ءامب ةسبايلا قحست «قاوأ ثالث دحاو

 هجالعو حيرلاو (1"عمعو) زاربلا نتن ةدشس يف : لصف

 :لثم كلذ اهتيصاخ نم ءايشأ لوانت ببسبو «طالخألا (56مونو) ةنوفع ببسب كلذ نوكي

 ةدوج هنتن بهذي هنكل ضيبلا اضيأو «تيتلحلاو ناذجنالاو ثاّركلاو ريجرجلاو موثلاو راغرتشالا

 (76و56) قرعلا نتني هنإف «ةبلحلاك لوبلاو (5112) دلجلا ىلإ نفعلا ليمي ام لوانتو .مضهلا

 ظ . عيجرلا نتن ةدش ليزي بّيطلا بارشلاو عيجرلا نتن بهذيو «لوبلاو

 ' لوبلا نتن يف : لصف
 نويلهلاك تاّردملا اضيأو «(1609) زارسلا نكن تانبمأ ىه (ان:15©) لوبلا نتن تانيبمأ

 هجالعو «(8120062) ةناثملا حورف ايشيأو «لوبلا ةحئار نتنتو .«ندبلا ةحئار بّيطت اهنإف «هوحنو

 نابيصلاو (آنعع) لمقلا ىف : لصف

 دلجلا ىلإ تعفدنا اذإ ءام (1833:) ةرارح اهعم وأ ام (1130) ةرارح اهيف يتلا ةبطرلا ةداملا

 ًاقرع للحتي ام اهيليو ءاهب ٌسحت الو «للحتت ثيحب فطللاو ةقرلا نم تناك امّبرف (ةافد)

 لثم اهنم دّلوتيو «(818) دلجلا تاقبط ىلعأ يف سبتحي ام اهيليو ءًاخسو دقعنيف للحتي ام اهيليو
 لكم تاع اذه ةقيدر فاق نزف « كلذ نم نوغأ سك انااميلبو «ءامهوجتو ىصحتلاولازغلا
 الو «ةيديدص ةّوق اهيف نكت ملو ةءادر لقأ تناك نإو «ةفعسلاو ءابوقلاو .هوحنو بلعتثلا ءاد

 ضاف ةايحلا لبقت ةدام نوكت نأل تحلصو «ةغلابلا ةلجعتسملا (56م919) ةنوفعلا اهيلإ تعرسأ

 دقو «ةعفد ريبكلا هنم ثدح امبرو «جرخو كّرحتو (آ1106) لمقلا ثدحف ءاهبهاو نم ةايحلا اهيلع

 نيعيو «نيتلاك رهاظلا ىلإ ةكّرحتم هتقيقر (©5©) سوميكلا ةدّيج ةيذغأ لمقلا دّلوت ىلع نيعي
 لكف:دلوتملا (ةمععمت) ينملا نم (/2م01015) راخب هبحص اذإ امّيس الو «كلذل ةكّرحم تاكرح هيلع

 دلجلا (20:عو) 0 «لسغلاو فاظنتسالا كرت هيلع نيعي دقو .عامجلا

 نع اهاَيإ عناملا ميسنلا اهيلإ لخديوأ٠ .للحتلا ىلإ هيف ةسبتحملا داوملا كّرحيو «(5]كه)

 هنول ٌرفصيو . هبحاص فزني ىتح (110©) لمقلا بلغي دقو .ةينفعلاب ةهيبشلاو «ةّينفعلا تالاحتسالا

 . هتّوق لحنتو هندب فحنيو «هتوهش طقستو

 جالعلا يف :لصف
 (ةدبلا ةيقيتولا الوأ عال يف جاتحي لسنلا عطقنملا ريغ دّلوتملا ريثكلا (آند#) لمقلا

 227 .هانركذ امم جراخ ىلإ داوملا كّرحي ام كرتو ءريبدتلا حالصإو دصفلاب ًاصوصخو

 مامحتسالا ميدي نأو «فاظنتسالاو «مامحتسالا ةمادإ هعفنتو «ةّيعضوملا (04641هن569) ةي ودألا

 ريرحلا سبلو «بايثلا ليدبت ميدي نأ بجيو دوجأ وهف «بذعلا ءاملاب مث ؛«حلاملا ءاملاب



 ةنيزلا يف : عباسلا نفلا /عبارلا باتكلا 0

 .يلبجلا جندوفلا خيبطب موثلا لثم (آنه0) لمقلا لتقتف (0460:هذ»69) ةيودأ برشي دقو «ناّتكلاو

 نإف «جراخلا ىلإ ةباذج ةللحم ةفّمجم نوكت نأ ىلإ جاتحتف ةّيعضوملا (84«لفنهنه«5) ةيودألا امأو

 قامسلا ةّيعضوملا (86«لذهند©5) ةيودألا نمو .ةّيّمس ىوق اهب طلخي نأ ىلإ جيتحا مظعأ رمألا ناك

 قرو وأ «ناّمرلا قرو وأ تيزلا عم ّبشلا وأ .هلصأو هقروو اضيأ ءضاّمحلاو تيزلا عم

 ينيصرادلاو ةريرذلا بصق وأ «ناّتكلا رزب قرو وأ ورسلا قرو وأ ءسأآلا قرو وأ ءلظنحلا
 لصأو احرق رقاعلاو دنوارزلاو ةخيلسلا روشقو «بيجع لجفلا نهدو «عنام عفان مطرقلا نهدو

 . انامدرقلاو فساجنربلاو ةرجنألا رزبو عيشم ارطكشم نوسينألاو ةدعجلاو مامنلاو يمطخلا

 ءاشن «مهرد قروب «مهرد فصن طسق «مهارد ثالث اثيمام فايشأ ذخؤت (دّيج بيترت)

 :قاّمسلا خيبطو ءّيوق دّيج هّنإف ءسمرتلا خيبط تالوسغلا نمو .هب ىلطيو رّونتي عيمجلا لثم
 اذإ تاّردملاو ربونصلا قروو ءورسلا قرو خيبطو «يلبجلا جندوفلا خيبطو «ءافرطلا خيبطو

 خينرزلابو جزيويملاو سدنكلاب ريخبتلا تاروخبلا نمو .ةدّيج تناك تالوسغلا يف تعقو
 خينرزلاو جزيويملا دخؤي نأ ةيوقلا (8ءلنءعأمعو) ةيودألا نمو .تيربكلابو «ةصاخ كيسلاتو

 وأ قروبلاو ضيبألا قّيْرْخلا وأ «ءسأرلا هب ىلطيو «تيزو لخب عيمجلا قحسي قروبلاو رمحألا

 امهيلع ٌبصيو نيقوحسم سدنكلاو لدرخلا ذخؤي وأ «لظنحلا قرو وأ «تيزلاب ىلفدلا قرو

 خينرزلاو تيربكلاب ذخّتي ام كلذكو ءيوق وهو ءأقحس قبئزلا امهيف كلذ دعب لتقتو «ٌلخ ليلق
 دنوارزلاو ءرمحألا خينرزلاو «ءسدنكلا ذخؤي ًاضيأو .ّرملاو طسقلاو طّولبلا دامرو «دنوارزلاو

 نارطقلا اضيأو .دّيج ءالط وهو «ةيودألا هب نجعت ام ردق رقبلا ةرارمو «نارطقلاو «ليوطلا

 اضيأو .يناميلا ّبشلاو «ىلفدلا قروو جزيويملا اضيأو .نسوسلا نهدو خينرزلاو انايطنجلاو
 هب ىلطي عيمجلا لثم ءاشن .ءزج طسق ءءزج فصن قروب .ءزج اثيمام فايشب مامحلا يف ىلطي

 سدنكلا لثمب ريخبتلا دعب (384601ك565) ةيودآلا هذه لامعتساو .لخلاب انوحييعتم رونتلا دعب

 . ركذ ام سنج نم تالوسغب ئدتبا اذإ ًاصوصخو ءدوجأ جزيويملاو

 ةعبارلا ةلاقملا
 ةنيزلا تباتك مامت ىهو (111121165) فارطألاو ندبلاب قلعتت لاوحأ ىف

 لازهلا ةلازإ ىف : لصف
 دلوتي الف فطألملا ءاذغلا لامعتسا ةرثكل وأ «ءاذغلا نم نمسلا ةدام مدعل اّمِإ نوكي لاهل

 امِإو «يكز (81000) مد هنم دلوتي ال هؤاذغ ام ىلع روصقملا ريبدتلاو ءاريثك (81000) مد ندبلا يف

 جازم داسفل (0:عدص) ءاضعألا ىلإ ةبذاجلا اَمإو ةمضاهلا اَمِإ ءاذغلا يف ةفّرصتملا ةّوَقلا فغضل

 تداتعا تاضاير دعب ناك اذإ اصوصخ .بذجلا ةّوق هعم مانت ريثك نوكس ببسب وأ «دراب هرثكأو

 ببسب وأ ءًاضيأ لدتعملا ءاذغلا الو بذجت مل ترجه اذإف «ءاذغلا اهتنوعمب بذجت نأ ةعيبطلا

 اًمإو «يئاملا بطرلا نم ةبذاجلا ىلإ ضغبأ يرارملاو «عبطلا ىلإ ضيفي (810049) مدلا نأ

 (آن1060) دبكلا ةّوِق يهوأو .مدلا رثكأ هيلإ بذجف ءمظع اذإ دبكلل (5ماءءم) لاحطلا ةمحازمل

 نع اهدادسنال مامسملا قيضل اًمإو «ندبلل (077هعسو) ناديدلا ةمحازمل اًمإو ءامهنيب ةداضملاب



 وأ ةمالعب اهتم الك قرغت «سبي دّرجم وأ ٌرح وأ (©019) درب هلعف زانتكا نع اهقابطناو ءطالخأ

 نيطلا نع ًاصوصخو ءءاذغلا اهيف بذجني الف يراجملاو (©0:65) ماسملا ددسف اهيلع ماد طابر

 ضرعي امك قّرفتي لب ءءاضعألا ىلإ ءاذغلا نم بذجني ام تبثي الف للحتلا ةرثكل اًمإو «لوكأملا

 نامز يف لزهت يتلا نادبألاو «ةلذحملا ضارمألاو مومغلاو مومهلاو ةعيرسلا تاضايرلا يف

 لمتحت الف ليوط نامز ىف تلزه ىتلاو ءريصق نامز ىف بصخلا اهيلإ داعي نأ لمتحيف ءريصق

 ادلج اهاخ رأ نيمستلل (804) نادبألا لبقأو ءاريثك ءادع لمت نأ هضانرقلا تعقل رادملا الإ

 ٌرحلا نع لاعفنإلا ةذشو «فعضلا لازهلا نع برهلا ىلإ ناسنإلا جوحي اًممو «ديدمتلل اهلبقأو

 «قرألاو بعتلاو بصنلاو ةّيناسفنلا تالاعفنالا نعو «تاكاصملاو تامداصملا نعو ء؛دربلاو

 هل نمسلاو «نفعيف ذفني الف هقورع يف هؤاذغ سبتحيو .عامجلاو (812 هن 2أ160) غارفتسالا نعو

 يف ةايحلا ْنِإف «ههركت الف ًاررض ثدحي ال نمسلا ماد امف «لدتعملاك الف اهركذن ًاضيأ راضم

 ةفآ رهظت مل نإو «طارفإلا قيرط هركتو ءاضيأ طاتحت نأ بجي ككل (84هذوةد:6) ةبوطرلا

 (8ه0) نادبألا تسيي اذإو .هعضوم ىف لاقي ام ىلع ةتغبو ةصفاغم بيصت هتفأ ْنأل (طنوه:0)

 ا .لازه ناك ةيوهألاو

 نإ الثم لازيو جلاعيف ءاهركذن يتلا لازهلا بابسأ نم هلازه يف ببسلا ام رظنت نأ بجي

 ءطقف ادومحم امد دلوي ام ىلع رصتقي ملو .هدلوي ام لعج يوق ظيلغ مدل دلوم ريغ ءاذغلا ناك

 «تيؤوقو تكّرح ىلسك (0183) ءاضعألا يف ةبذاجلا ةّوَقلا تناك نإو . اللحتم اقيقر دلو امّيرف

 امّيرو «ةبذاجلا ةّوقلا هبني امم مونلا نم هابتنالا عم كلدلاو لدبف ناك نإ جازم ءوس ىلإ رظنو
 لثم نابناجلا فلتخا اذإ ءلوزهملا بناجلا ىلإ هبذجو رخالا بناجلا نع ءاذغلا عنم ىلإ جيتحا

 لفسأ نم ًائدتبم ةنيمسلا بصعت نأ جاتحيف «ةنيمس ىرخألاو ؛ةلوزهم نيديلا ىدحإ نوكت نأ
 عضوم ىلإ عجريف .«ذوفنلا نع ءاذغلا عنميو «طقف قيضي ام ردقب لب ؛ماليإلا ديدش ريغ ابصع

 ليلقب تيزلا لثم نهدب اصوصخو «كلدلاب ةبذاجلا هيبنتو ءرخآلا بناجلا ىلإ بذجيو ةمسقلا
 نإو «نكسي امك دووع مث كرت (0:عدص) وضعلا بهتلا املكو حسين رظ اكل حي ؛ عمش

 ىخرأ (70:65) ماسملا ترسنا كلذلو ءزانتكالا ديدش ندبلا ناك نإو «تحتف ةدسنم ذفانملا تناك

 نإ ةيناسفنلاو ةيندبلا (04081055) تاكرحلاو «تاالوانتملا نم تانخسملاب ناخسإلاو «بيطرتلاب

 هب نخسي ام دوجأو «هزّزلو هزّرك ّرحلا ناك نإ بيطرتلاو ديربتلاو «هفصح (©0140) دربلا ناك
 ببسلا ناك نإو ءرمحم هيلع عضوي مث «كلدي نأ هدربل نيمستلا لبقي ال يذلا (0عدص) وضعلا

 امب لك تجرخأو .تلتق ناديدلل لازهلا ناك نإو «ءلاحطلا جلوع (51665) لاحطلا لازهلا يف

  يّوقت هذه نِإف «درابلا ىقسو رطعو طشنو لظلا نكسأو «نيللا ئطوأو معنو هفرو هباب يف ركذ
 نمو .نمسلا بابسأ أدبم كلذو ءلوضفلا عفدو ةيذغتلا يف اهفرصت نسحتف .ًاذج ةّيعيبطلا ةّوقلا

 «مضهنا اذإ ةنيتملا ةّيوقلا (008756) سوميكلا دّيجلا ماعطلاو « ظيلغلا بارشلا لوانت تانمسملا

 .محللا ةّوق نم هيف سبتحي امل موحللا نم ّيوشملاو «نبللاب ٌزرألاو «تاباذوجلاو «٠ سئارهلا لثم

 «نّمسم طبلا محلو «تباث ريغ ًاشفنم ًالهر ًامحل دّلوي هّنإف خوبطملا اًمأو ءابلص ًامحل دّلويف
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 ديدش ماعطلا دعب ماّمحلاو ءركسلاب بوبللا كلذكو هيف غيلب جبقلا محلو ؛كلذك جاجدلا محلو
 ناك اذإ اصوصخ ءهدبك ىف ثدحت ددسل ةضرع هبحاص ّنكل «نّمسم ندبلا ىلإ ءاذغلل بذجلا
 ريكتا نه ئلوأو كلا يق ندي لك ىف ىصحلا تكي فالذلو ذا هيبسالا كاحيضا ذاع هئادنت
 اذإ ءالؤهو ,كلذك لك سيلو «ةقلخ (16556) قورعلا قّيض ناك نم ىصحلاو ددسلا هذه مهب

 لبق اوقسو «ةفورعملا (آن6#) دبكلا ددسل تاحّتفملا اوقس نميألا بناجلا يف لقثب اوّسحأ

 ىلع ناك ام ماّمحلا دوجأو ؛لقثلا لوزي ىتح يروزبلا نيبجنكسلاو لسعلاو لخلاب ربكلا مهماعط

 الب ماّمحلا نم جورخلا بيقع ماعطلا لكأ نأ ىلعو ماعطلا ردحنا دقو ءلوألا (218651) مضهلا

 لاح يف مه نيذلا اصوصخو «سانلا رثكأل مامحلا نّمسملا معنو «نمسلا بابسأ نم لصف

 نع ءاذغلا ردحنا اذإ ينعأ (218650 مضهلا لوأ ىلع مامحتسالا نوكي نأ بجيو «لوبذلاك

 نمو «ضمحي مل بئار نم ذختملا غودلا نيرورحمللو ءاهنايعأب ءايشأ يف الإ (58:هصدعط) ةدعملا

 يف هيزاوي يذلا (07882) وضعلا بصعب (017832) وضعلا ىلع (81000) مدلا سبح نيمستلا لّيح

 اذإ ءهيلإ ءاذغلا هاذعتي امم (0:8283) وضعلا تحت ام بصعيو «لبق نم هانركذ امك رخآلا بناجلا

 غسرلا دنع بصعيف «ميلس ٌفكلاو ًالوزهم ناك اذإ دعاسلا لثم هنمس بولطم ريغ وأ ًائنيمس ناك
 نمو ءدغاسلا يلاعأ نم قفرملا دنع بصعيف «ملاس دعاسلاو فكلاو «ًالوزهم ناك اذإ دضعلا وأ

 نشخ عيرس كلذ دعب لدتعم كلذ لكو «ةئيطب َةنّيل ةضاير لك وهو «ةضايرلاب قلعتي ام تانّمسملا
 رّمحي نأ ىلإ هنّيبن امك كلدلا اصوصخو ء«نيللاو ةبالصلا يف لدتعم ليلق

 كلديو ءهندب حسمي مث ءًاريصق ًامامحتسا ٌمحتسيو «لادتعاب ضاتري كلذ دعبو «(5اة5) دلجلا

 نأ بجي ام دحأ نم ءاوهلاو ءاملا ليدبتو «ةنّمسملا تاخوطللا لمعتسي مث «سبايلا كلدلا

 ءاضعألا تاكيرحت دعب لمعتست تاخوطل كاينسعلا نمو . اهنهمستن لازهلا ناك اميرف  ىعاري

 هليسي ام ردقب نهد يف ًاباذم وأ هنالمتلا كديدس ناك نإ هدجححو تفزلا لثم .اهتاريمحتو ((0:عوم)

 ءدمج اذإ عفريو قصلي مث «بوذي ىتح رانلا نم ىئدت ةدلج ىلع هدحو لمعتسي دقو .خطلل

 فعرف بيس ناك نإ درت لن زيوت ةيذاجلا ةوقلا هتنيو هيف ةيييخيو ةويفعلا ىلإ ءادعلا يذكر هنإف

 (202عءو) ماسملا هيلع دسيو .ةنوختو ةجوزل هيطعيو «(5اكه) دلجلا ىف (©0:165) ماسم دادسنا وأ ةوق

 مويلا يف ةّرم فيصلا يف لمعتسي نأ بجيو «للحتيالو ءوضعلا نم ءزج ليحتسي امثير ىقبيف

 ةعرس هيلع هكرتو (0:835) وضعلا نع هذخأ ىف رظنيو « نيترم ءانشلا ىفو .هيف لمعتسي يذلا

 ًاعيرس هعلقأ لب «هيلع هكرت يف غلابت الف كلذ يف عرسأ اذإ هنإف «كلذ ءطب وأ هل هحّفنتو «هرّمحت

 دنع لادتعاب انخسم تفزلا ىلع مذقت نأ عفني دقو «دربف ًاراح هتقصلأ اذإ هعلقت نأ ىفك امّبر لب

 نشخ عيرس كلد ءام لبق هيلع ّبصي نأ دوجألاو ةعفد ًاسالتخا هنم ذخأ دربو دمج اذإف «رانلا

 ىتح تابرض انوهدم اصوصخو ءرجعأ ريغ وتسم ينارزيخ بيضقب برض وأ ىلطي مث ءبلص

 ةرارح ىلإ ءام تفزلا قصلأ مث «لذحت برضلاو كلدلا يف ةدايزلا ّنإف كسمي مث «خفتنيو ٌرمحي

 لاق .رهاظلا ىلإ ءاذغلل ًاضيأ ةباذج ةّيرفقلاو ةّيتيربكلا هايملاو تفزي مث ءام عذلو 8530
 ةذم ىف كاروألا .نيمس نايلأ راصف لذ ًامالغ ريمدتلا اذهب نمس اسنانك تنآر لق : «سونيلاج»

 لمعتسا نإو ءام (8130 ةرارح عم ةددسملا ناهدألا نم نهد هلدب لمعتسا تفزلا هرك نمو «ةريسي
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 تقو كلذل تاقوألا دوجأو «لعف (0:825) وضعلا ىلع وأ هلك ندبلا ىلع هلمتحاو درابلا ءاملا
 1 :عواسصعه) جالعلا نم برهي نأ بجي الو امد هليحت ةّوقلا داكتف .بوذجملا يف 0

 كلدلاب مث .راحلا ءاملا ثصو .«قرخلاب كلذ ىلع بظاوي نأ بجي لب عجني ملف ٠ . ليطأ ادإ

 لثم ةرّمحملا ةيودألاب لب كلدلا ريغب (81000) مدلا بذجي نأ جيتحا امبرو «تفزلا مث ديلاي

 - ءاذغ ىلإ اهنيمست يف تعسف (0:عده) ءاضعألا نمو د ١ لثمو تيرا و 0

 ضرغلاف ةلوانتملا امأ 006 : ةلوانتملا (3/«ةنءنمعو) ةيودألا نآلا هير .للحي دق كلدلاو

 يفو (5:ه081) ةدعملا يف ءاذغلا سبحو (118650) مضهلا (1016ل1كمعو) ةيودألا ىوق نم اهيف

 تاّردملا هلعفتو ءدبكلا تاهج ىلإ (7655) قورعلا ىف هذيفنتو .ةكسام ةَّوقب اليلق ءاعمألا

 وضعلا يف هدامجإ ىلإ جاتحت مث «ةريسي ةذمب هذعبو ماعطلا يف تبرش اذإ اصوصخو .ةلدتعملا

 كلذ نم ىوقلا لجأ يهو ةّيصاخلاو .«هوحعنو جنبلاك ةردخملاو ةدّروبملا هلعمتو (0:عوه)

 .تةحملا

 .جنادهشلاو «قتسفلاو ءءارضخلا ةّبحو ءرشقملا قدنبلاو ءزوللا ذخؤي :ديج بيترت
 تازوج سمخ موي لك اهنم ذخؤيو «ةّيزوج قدانب قدنببو لسعب نجعيو «رابكلا ربونصلا بحو
 .هابلا ىلع يّوقيو «نوللا نّسحيو نُمسي اذه ْنِإف «بارش هيلع ٌبرشيو ءرشع ىلإ

 يقاوأ سمخو ذيمس قيقد كوككم ذخؤي : نوللا نّسحيو نمسي دّيج (8463:هن565) ءاود ًاضيأ

 زول ذخؤي وأ .يشعلاو ةادغلاب لكؤتو «صارقأ هنم ذختيو .ًايور اَنل رقبلا نمسب ناّتلي «تورزنع

 لثم ذيناف ءءزج فصن اليسك «ةّيوسلاب شاخشخو مسمسو ءارضخلا ةّبحو رشقم قدنبو
 . ًامهرد نيرشع نزو ىلإ مونلا دنعو ةودغ لك فتسي ؛عيمجلا

 هيلع بصيو «هقحس معنيف رّشقملا عورخلا نم مجلملاب ةجليك عبر ذخؤي «يدنكللا بيترت
 لك ةيحدزارب صارقأ هنم صّرقيو «هلمتحي ام ربلا قيقدب ادّيج نجعيو «بيلحلا نبلا نم نالطر
 .ناقوقدم ناصرق موي لك هنم ذخؤيو .فمجيو زبخيو «فصنو ةيقوأ صرق

 > .ًاضيأ رافصلاو «دبكلا يحاون ددسو «نيطلا ببسب نئاكلا لازهلل :(هنم دّيج ريبدت)

 لك ىلع حرطيو «فصنلا ىلإ خبطيو ء.ءام هنازوأ ةعبرأ هيلع بصيو ء.دّيجلا بيبزلا ذخؤي

 نم ٌفكو ءركسلا نم فكو ؛هاوخنانلا نم فكو «ديدحلا ثبخ نم نيلطر نزو بيبزلا نم زيفق

 ثالث دعبو «لطر رادقم قيرلا ىلع هنم برشو ؛يفص ةثالث وأ نيموي ىلعو شن اذإف ءرتعصلا
 مبعد .«لطر ردق يوقلا ذيبنلا هيلع برشيو .ثاّركو ربك خماكب ًازبخ لكأي تاعاس

 ءايوقأ يف لعفي اذه نإف «لاطرأ ةثالث ىلإ يوقلا ذيبنلا هيلع برشو «نيمسلا محللا لكأ تاعاس
 .نوللا نسحيو .ًابيجع العف مهنم جازملا

 داينرزلاو ءابرهكلاو ربكلاو نمهبلاو مدنكزوكلاو شاخشخلا رزبو ءاريثكلا ذخؤي وأ
 نيونم نزو ىلع ىقلُيو «نمسلا يف ىلقّيو ٌّقدُي .فصنو مهارد ةثالث دحاو لك نم «ثاغملاو

 نمسو نبلب وسح هنم خبطيو ءًامهرد نيثالث ىلإ عيمجلا نم موي لك ذخؤيو «ةطنحلا قيوس نم
 .ًافيفح امامحتسا هدعب ٌمحتسيو « ىّسحتي ركسو

 50م ١7ج بطلا يف نوناقلا
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 نوعبرأ ءاريثكلا نمو «ًامهرد نورشع قبرخلا نمو «ًامهرد نوسمخ ثاغملا نم ذخؤي وأ

 دلي ليو .ذيمسلا زبخ عيمجلا ثلث لثم ذخؤيو لخني «ًامهرد نوثالث دابنرزلا نمو ءامهوك

 يف ًامهرد نيرشع نزو موي لك يف هنم ذخؤي «يناميلس ركس ًاضيأ هثلث لثمو ءرّشقم زول ًاضيأ
 تانمسملا قيرافتو ءهاّسحتيو ًاوسح هنم ذْحَتي ءلطر دحاو لك نم بنعلا ريصعو جاعنلا نبل

 رسكي كلذ عم هنإف «قيوس عم ًاصوصخ ايمكلاو ملك رركلاو دالاو بربللا يه دلدكملا

 «نانمهبلاو دابترزلاو ثاغملاو (5:هرصهعط) ة ةدعملا يف ءيطب هّنكل ٠ «ةئمسلا ٌبحو قيوسلا خفن

 ىرجم يرجي اممو «ءايبوللاو «ةئسركلاو «سوبلبلا لثم نم (5معي) ينملا 3
 . هنم ىقسيو قيوسلاب ءيش هنم طلخيو «قديو « سبييو «لحنلا دود ذخؤي نأ صاوخلا

 يذلا ولحلا بئارلا غود ذخؤي نأ نيرورحملل دّيجلا ريبدتلا نمو : نيرورحملل كلذ نمو

 ردق لوزهملا هاقسيف .فخأو ذفنأ نوكيل همسد عزنو ذخأ لب ءضمح الو ؛هدومج ٌدتشي مل

 عفاديو «ىرخأ ةرك هلثم ىقسي مث «هيرمتسي ىتح تاعاس ثالث هيلع ثكميو ء«لطر فصن ظ

 قيقرلا بارشلا برشي نأ لمتحا نإو ؛ةنمسملا جيرارفلا هؤاذغ نوكيو «ىشعلا ىلإ ماعطلاب

 جرخ مث ءًايفاص ًاقيقر ًاذيبن ًاحدق برش دقو .كلذ ىلع ءاشعلا لبق محتسا نإو «لعف ضيبألا

 .دوجأ ناك ىّشعتو

 رثكأ هيف يبرو نبللا هيلع ددج نإو «ةليلو ًاموي رقبلا نبل يف عقنيو صّمح ذخؤي :ىرخأ
 ةطنحلا نمو «قوقدملا شاخشخلا رزب نمو «ضيبألا لوسغملا ٌررألا نم ذخؤيو «زاج كلذ نم

 ضيبألا ركسلاو فّمجملا ذيمسلا زبخ نمو ءًامهرد نيثالث نزو دحاو ّلك نم نيسورهم ريعشلاو
 خبطيو عيمجلا عمجي ءامهرد نيسمخ نزو رّشقملا زوللا نمو «ًامهرد نيثالث نزو دحاو لك نم

 نزبالا يف هدعب محتسيو ء هبرشيو .نمسو نهد وأ بيلح نبلب ًامهرد نيثالث نزو موي لك هنم

 .للحتي ام ردق

 هيلع ىقليو ؛«ءاملا بهذي ىتح قفرلاب ىلغي ءام لطرو ءابيلح انيل لطر ذخؤي وأ :ًاضيأ

 2 .ىّسحتيو ةيلغ ىلغيو «لحلا نهدو رقبلا نمس ةيقوأو ذيناف ةيقوأ

 ءرّشقم سدع «ءاوس ءازجأ ٌزرألاو ريعشلاو ءالقابلاو صّمحلا قيقد ذخؤي وأ :ًاضيأ

 ءرشقم مسمس «ةضوضرم ةطنح ءءزج فصن دحاو ّلك نم ءرّشقم شام «ضيبأ شاخشخ

 ظ .ةودغ ىّسحتيو جاعنلا نبلب ءاسح ْذحَتي «نيأزج ركس ءءزج فصن

 | يف فقجت مث «ةّوقب ءاملا هنع ىّفصيو ءدّيج ًاخبط ءاملا يف خبطيو جنبلا ذخؤي وأ : : اقيأ

 جرخأ ةرسب هّنأك نيجعلا ٌرمحا اذإف «ةّرجآ ىلع رونتلا يف زبخيو ءنيجع طسو يف لعجيو ءّلظلا
 ةودغ هنم لوانتيو «شاخشخلاو مسمسلاب ذخّتملا تيتفلا نم لطر يف نالاقثم يقلأو .«قحسو

 ظ . فوفك ةثالث ةيشعو

 ٌتليو فمجيو ؛ةليلو ًاموي هيف عقني نأ دعب ءاملاب لسغيو .جنبلا ذخؤي :بيجع ءاود

 . هلثمو ءازوج هلثم وأ ًارشقم زول هلاثمأ ةعبرأ هيلع ىقليو ءقحسني ام ردق ىلقيو ءأيور اتل نمسب

 سخلا بلعتلا بنعو جنكاكلا مهنمسي ءالؤهو «مهارد ةسمخ نزو مونلا دنع هنم ذخؤيو ءأاركش

 «قدلا باب يف اهانركذ ةبطرم ةجلاعم ىلإ نورقتفم لازهلا يف نوغلابملاو «جبقلا محلو توتلاو
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 ةعبرأ لك تفزلاب اولطي نأ يغبني ًاضيأ ءالؤهو ا ل

 .مولعملا وحنلا ىلع ةثالث وأ مايأ

 شاخشخلا رزب ناحيردوب .ضيبأ قبرخ ذخؤي :نيدوربملل ةحمق .نيدوربملل كلذ نمو

 ٌبح «ةثالث ةثالث دحاو لك نم ءربونصلا ٌبح «قروب «نيمهرد نزو دحاو ّلك نم .ضيبألا

 دحاو لك نم «ضيبأ نمهب «ناجنلوخ ءاحرق رقاع «جنبلا رزب .ناجنروس «ةعبرأ ةنمسلا
 مث «وبرت ىتح نبللا يف ةطنحلا عقنت ءدحاو كوكم ءاضيبلا ةطنحلا «مهارد ةسمخ اليسك .مهرد

 .فراغم رشع رقبلا نمس نم هيلع ىقليو عيمجلا طلخي «قوستو ىلقتو «لظلا يف فمجي
 .نبللا هيلع برشيو ةرشع ةّيشع ّلكو ةرشع ةركب لك هنم ىقسيو

 دحاو ّلك نم هاوخنانلاو القابلا قيقدو صّمحلا قيقدو ضيبأ فرح ذخؤي :فورعم رخآ

 يف زبخيو نجعيو قحسي ؛ءزج فصن دحاو ّلك نم لفلفو ينامرك نوّمك «نيأزج اليسك ءءزج
 يف لعجي وأ «نبلب ءاسح موي لك هنم ْذحَتيو ءاففجم ًاذيمس ًازبخ هلثمب طلخيو .«ففجيو روثتلا

 . ماعطلا لبق ىسحتيو «نيمس جورف ةقرم
 بيطلا بارشلا نم نيلطر ىلع كرتيو «مهارد ةسمخ اليسكلا نم ذخؤي :مهل بارش

 .حدق لاح لك يف مونلا دنعو ءايشعو ًاودغ حادقأ ةثالث هنم برشيو ةّتبلا هل ةضومح ال يذلا

 اهّنكل ؛.مهبطرتو مهنخست مهل عفنلا ةديدش قيوسلا يف ةيربربلا ةبعللاو «قيوسلاب عبتي نأ عفنيو
0_0 

 نيقوقدملا ريبدتو «ةمولعملا تابطرملا نم مهجالعب نوجلاعي سبيلا باحصأل كلذ نمو

 ريبدت (©019) درب هسبي بحص يذلاو «نيرورحملا ريبدتب هسبي ّرحلا بلج يذلا ربدت مث
 . يم رهلا قدلا باحصأ (12 ونس عم)

 نم اهيف لح اذإ ًاصوصخو ءهوحنو ةجعنلا نبلك ىلكلل ةنّمسم ةنقح لكف نقحلا امأو
 سأر ذدخؤي :اهتخسنو .ةدحاو اهنم ركذنو «هابلا باوبأ يف تركذ دق ةبكرم اهنمو «ءيش دزرابلا
 نم ذخؤيو ءانبل نالطرو «ةيلأ لطر فصن هيلإ عمجيو ًادج قدت مث «فظنتف ةنيمس ةاش (51684)
 هلك كلذ عمج دق نوكي نأ دعب «لطر عبر دحاو لك نم ةسورهملا صّمحلاو زرألاو ةطنحلا
 خبطلا ىلإ عيمجلا داعيو ءرخألا طالخألا ىلع ًاضيأ هؤامو وه ٌبصيو .ءيفصو ءاملا يف ىرهو
 نمو ني ع ءًاضيأ (11620) سأرلا ىّرهتي ىتح رونتلا ىف

 هيلع مانيو هب نقتحيو «ةيقوأ دحاو لك نم زوجلاو زوللا قيقد نمو : نيتيقوأ مسدلا

 وأ (آ155) ةفشلا وأ لج رلا وأ ديلاك وضع (0ععهص) وضع نيمست يف 7 :لصف

 (2ءدز5) بيضقلا وأ ةفلقلا وأ (2105ع) فنألا

 ّنإف .بورشملاو لوكأملا ةهج نم كلذ سيلو ءوضعلا كلذب ٌصتخي ام كلذ يف نكمملا

 امك كلذو .هعبط ىلإ هليوحتو ؛هيلع هسبحو هيلإ ءاذغلا بذج ةهج نم لب «ندبلل ماع كلذ
 ءاملا ٌبصيو ىوقأ وه يذلا كلدلاب مث «ةرّمحملا ةيودألابو ةنوشخلاب رّمحملا كلدلاب تملع
 :تيفرلا ةوق يف رمحلا دودلا يهو ةّيَربلا ([660ط65) قلعلا نولعجي موقو .«تفزلا ىلطي مث «رتافلا
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 دسب هيلإ ةداملا هيجوت كلذ ىلع كنيعيو «تفزلا لمعتسي فيك باوبألا لّوأ يف تملع دقو

 ءاضعألا ضعبو كلذ عيمج تفرع دقو «هريغ ىلإ ءاذغلا مسقم نع وأ «هريغ ىلإ هنع قيرطلا

 .نذألاو «ءفنألاو «ء(1نمو) ةفشلا : لثم «ديدحلا لامعأ نم لامعأ هب صتخت (0:عهه)

 ءهنم بلص ام طسولا ىف وه يذلا محللا عطقيو «نيبناجلا نع (5115) دلجلا طشكيو .طسولا

 | . صلقتلا لوزيو لوطيف

 طرفملا نمسلا بويع يف :لصف
 اطغيف قورشلا ظفاف «فّرصتلاو ضوهنلاو ةكرحلا نع ندبلل ديق طرفملا نمسلا نإ

وهلا ميسن مهيلإ لصي ال كلذكو ءأريثك اغطيف هلاجم (©ههان»2) حورلا ىلع دسنيف ءاهل ًاقيضم
 ءا

 0 ا ا وو كلذ: كسفف

 اهلبق يتلا لاحلاو «لاحلا هذه لثم يفو . التاق ًاعادصنا ةتغب (76556]) قرع عدصنا امبرف «قيضم

 ةلمجلاب ءالؤهو ءدصفلاب مهلاح ٍذئنيح كرادتيلف ناقفخو نقب (8اهج و06 قينض مهب ثددحي

 نيذلا ًاصوصخو عرسأ هيف نيغلابلا لايعلا ىلإ توملا ّنِإف ةلمجلابو اج كوسلل ةزيفاعب

 جلافلاو ةتكسلل نوضّرعم مهو ءاهوطوغضم (16556) قورعلا قاقد مهف ّنسلا لوأ يف اوليع

 ىلع نوربصي الو «ةئيدرلا تايمحلاو يشغلاو سفنلا ءوسلو «مهتبوطرل «برذلاو ناقفخلاو

 مدلا ةلَقو جازملا (©014) درب ةدشو «حورلا ذفانم (8182208655) قيض ببسب شطع الو عوج

 كلذلو «جازملا دراب وهو ألإ ةلابعلا نم ميظعلا غلبملا ناسنإلا غلبي نلو «مغلبلا ةرثكو (81000)

 نقع نإو نقلعي ال ءاسنلا نم تالبعلا كلذكو «ليلق مهينمو نيبجنم الو نيدّلوم ريغ مه

 ةيودآلا دكت مل ةيودألاب اوجلوع اذإ مهعيمج ءالؤهو :ةفيعض انقبأ نيتوهنتو «نطقسأ

 مهّسح نأل ةعرسب هب اوسحي مل اوضرم اذإو «ةملآلا مهئاضعأ ىلإ مهقورع يف ذفنت (36601هذ569)

 نأ اهنكمي ملف مهطالخأ كرح امئيرف ءرطخ مهلاهسإ يفو بعص مهدصفو «فيعض
 يف ذفنت

 مهراح ْنأل مهنهوأ ًائيش اولمع نإف «كلذ فلتأ امّبرف .ءاهطاغضنال ةعجار (765561) قورعلا

 ايف ردصتمو لدتعملا وه لصافلا نأ انركذ دقو « (212:205655) قيض هناكم ْنأل «فيعض يزيرغلا

 لئالدلا نم اهبحصي امب اهّنإف ةكرحلا نع تفعضأو تدك نإو «ناطسوتملا ةلابعلاو ةبيبشلا ىف

 ظ . رمعلا لوطب ةرشبم (056[14015) ةياوطرلا ىلع

 ليزهتلا يف : لصف
 مامحلا هبيقعتو ءءاذغلا ليلقت وهو «نيمستلا (8«ونص6») ريبدت دض وه لازهلا ريبدت ٠

 فيرح وأ سباي هؤاذغ ام سنج نم وأ وذغي ال ام سنج نم هلعجو ءديعبت عم ةديدشلا ةضايرلاو

 ةكتلو «ريعشلا زبخو راكشخلا مهزبخ نكيلو .تاللخملاو خماوكلاو سدعلا لثم ٠ «حلام وأ

 ام عم روكذملا مهؤاذغ لعجي نأ مهئاذغ ليلقت ىلع نيعي اًممو «مهخيبط يف ةراحلا لباوتلا

 «ةبجو مهماعط نكيلو «ةفيعض مهتاوهش نإف .مهايإ ةصاخ ةعرسب عبشيل دج ًامسد فصو

 ةفينعلا تاضايرلاب مهنم ندبلا ةلخلخ ةّدش اهيلع نيعتو «هنم تعمجا نإ ةدام ليلحتب نعيلو
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 فشكتلاو ءراحلا ىلإ درابلا ءاوهلاو راحلا ىلإ درابلا ءاملا ليدبتو ءعجضملاو سبلملا نيشختو
 عنميو .ءاذغلا لبقي الف ةريرعشقلل ندبلا فصحتيو دشنتو .(50,65) ماسملا ضبقنتل دربلل ًامئاد

 رثكي ىتح رحلل فشك ًافيص ناك نإف ؛هءارو امل باذجنالا ةمدقم وه يذلا لدتعملا للحتلا
 نإف .ةلدتعم ريغ تناك اذإ ءيقلاو تاغارفتسالاو ءوضعلا ىلإ بذجني ام قوف للحتيف :هللحت
 ىلإ جازملا ةلاحإو «لّزهي ريثكلا نكل ءنمسأ هدعبو ماعطلا لبق ًالدتعم ناك اذإ (هدصنا ءيقلا
 دربلا ىلإ ةلامإبف ةلدتعم (8180) ةرارح ناك نإو «نيخستبف ًادرب ناك نإ نمسلل لعافلا جازملا دض
 نوكيو «نمسلا يف طرفي نم رثكأل ءايشألا عفنأ نم نإف رمألا رثكأ يفو .طرفملا رحلا وأ (©6019)
 , عفان راجلل أضيأ اذهو «ةفطلملا (84621ه565) ةيودألا لامعتسا وه (©014) دربلا نع كلذ لثم

 لاعفأ ةثالث طالخألا يف لعفت اهنإف «تاغارفتسالابو « ةفينعلا تاضايرلاب مهيلع لمحي نأ بجيو

 هضيرعتو «داقعنالا نع هداعبإو «مهيف طلخلا قيقرت كلذ نم «ليزهتلا ىلع نيعي اهنم لعف لك
 (81009) مدلا ديفت اهنأ اهنمو «قورعلا ةهج ريغ ىلإ طالخألا كّرحتو ٌردت اهنأ كلذ نمو «للحتلل
 (601همع5) ةيودألا ىه رمألا رثكأ ىف ةفطلملا ةيودألاو .ةبذاجلا ةوقلا ىلإ ةبيبح ريغ ةداح ةيفيك
 تسيل ((:1م6) لوبلا 0 110197) راردإ يف ًادج ةيوَملا يهو . لصافملا (مونم) عاجوأ يف ةلييعتيملا

 عضاور ىلإ داوملا هيجوت ىلع ردقت ملو .«قورعلا ىلإ ءاذغلاب تهجوت «تطلاخ اذإ يتلا ةلدتعملا
 دقو «ىقسي نأ الإ مهللا (765:0) قورعلا ةهج نع أذخأ (ان:ذه0 لوبلا ةيحان ىلإ الو ؛قورعلا
 ازّيمم ىقبي يذلا يوقلا لب ءاهلعف لّوَأ ئدتبي كانهو .دبكلا ىلع درتف يناثلا 018050 مضهلا عقو
 ةيودألا هذهو «لاعفألا رئاس لعفيو «قورعلا عّوجيف «قورعلا ةهج ريغ ىلإ طالخألل ًاباذج
 ةودألا هذهو «ءاسنلا ىف ليزهتلا نع نيعتف ةوقب (3[ءمقامن205) ثمطلا ردت ام (11ءلنءاطعو)

 نمور دتسلا ):«ةيمجلاو .ةنويلاس رطنلاو « حرحتجلا دتوارزلاو ةدادسلا رورو اناطتستلا لدم
 سفركلا رزب كلذكو ءًاضيأ ةيوق ةيصاخ كلذ يف هل كللاو ءابرهكلا ةوق دض أدج ةلزهم ةوق
 دحاو لك نم يعافألا حلمو نويلاسارطفو ةدعجو يمور انايطنج «مهرد هنكل «يوق لزهم جازلاو

 .يمطخلا لصأو .رامحلا ءاثق لصأ ذخؤي :يوق (38460161565) ءاود .ةبرش وهو .مهارد ةثالث

 باذسلا رزبو هاوخنانلا رزب نم ذخؤي ًاضيأو . مهرد نزو ةلمجلا نم فتسيو ءريشواجلا لصأو

 .ءزج كللا نمو ءءزج عبر دحاو لك نم قروبلاو سبايلا شوجزرملا نمو .ةيوسلاب نومكلاو
 «قيرلا ىلع اصوصخو يرملاو لخلا ةفطلملا (846ل1ه865) ةيودألا نمو «لاققثم موي لك ةبرشلا

 بنتجيلف «(1166505) محرلا يف (101505067) ةفآ اهب نمو (2]عن6) بصع فعض هب ناك نم نأ الإ

 ًاراخب 0/5501 قورعلا ألمي امبو «للحي امب ًاضيأ لزهي دق «قيرلا ىلع بارشلا برشو ؛لخلا
 ةيودألا كلذكو «ماعطلا نم اهيلع رخآ الخاد (15:6) قورعلا لبقت الف «ًاريثك برش ام ناك اذإ
 ةوقلا تراص اريثك تلمعتسا اذإو «قورعلا نع ءاذغلا فرصت اهنإف «ةعيبطلل ةنيلملا (34601هأه5)

 طالخألا نم ةكرح ىندأ دنع اهيلإ هجوتي امع ةيلختلا (76556) قورعلا تداتعاو «ىلسك ةبذاجلا

 ىلإ هجوتي مل ةّردملا ةفطلملاو ةعيبطلل ةنيلملا (86كذهن065) ةيودألا ترهاظت اذإو «ءاعمألا ىلإ
 حلمو ؛هلامعتساو قايرتلا 66001565 ةفحنملا ةي رودألا نمو .ءيش ريثك (96556) قورعلا
 كللا ءاودو ءايدرقنالاو ءانيرجشلاو يلفالفلاو ءينوّمكلاو ؛مكركلا ءاودو .يعافألا
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 دّربي ام سنج نم امإ نوكت نأ بجيف مهتيلطأ امأو .ريغصلا لفيرطالاو ايسورمألاو ءايساناتألاو

 اديدش اليلخت للحي ام نضع نه اهو .جنبلاو ناركوشلاك ةيمس هيف نوكيو «ةبذاجلا ةوقلا ردخيو

 نوكيو «قيرلا ىلع مهمامحتسا نوكي نأ بجيو «ليلحتلا ةيوقلا تاخورملاو ناهدألا لثم

 تود رجلا هي ذجلا نم تنير دانإ هو ءرذي الحمف اينايازإك نإو ءاطرعابئانا ال نزعت اناره

 مث ٠ غرفتسي مث «ضاتريو كّرحتي وأ هيلع مانيو ربصي لب ءهيلع لكألا ىلإ ردابي ال مث ؛ ؛ليلحتلا

 .ًايلاوتم اللحم اكلد هكلد نوكي نأ بجي كلذكو ءًفيفط ًائيش لكأي

 ديلاو ةيصخلاو (1/1350112) يدنلا لزم ةييرج ((02عوص) ءاضعأ ليزهت يش : لصف

 كلذ وحنو لجرلاو

 ناعيو «قلطملا ليزهتلا يف تليق يتلا طورشلاو لاوحألا ىلإ ًاضبأ ريبدتلا اذه يف عجر

 دشو «اهيلإ ءاذغلا كلاسم بصعو ءاهديربتو اهنيكست لثم كلذ ىلع نيعت اهب ٌصتخت تانيعمب

 عنمت يتلا ةيلطألا نمو ءاهلباقم ىلإ ءاذغلا بذجو ءاهنود كلاسملا كلت ىلع اهتمادإو تاطابرلا

 ايلوميق ذخؤي نأ : هتخسنو ءةفصلا هذهب (06601كم«5) ءاود مظعلا نع ءادثألاو ربكلا نع اصخلا

 ةكاكحب اهيلط مادي وأ اخورم لمعتسيو « سآلا نهدو جنبلا ريصعب طلخيو « صاصرلا جاذيفسإو

 ًاضيأ موي لك ٌبشلاب ءالطلا ةرثك كلذكو «جنبلا ةراصعب وأ لخب نضعي ىلع هضعب'نسملا رجخ
 دراملا ءاعلاب لمعي ءاموت لسعلابقابلطيو ناتديسف ء«رضخأ صفعو ءءزج نيط ذخؤي نأ وأ

 انوجعم ًاقوحسم ًانوّمك هيلع ّدشي نأ (86ةمصتصت) يدثلا ٌصخيو «تارم ثالث رهشلا يف كلذ لعفي

 لصبب عبتبو لحي مث مايأ ةثالث لخلاب ةلولبم ًاقرخ هيلع كرتيو : عدلا هو فننشي «لخلاب

 نآلا ملكتنلو «تارم ثالث رهشلا يف كلذ لعفي رخأ مايأ ةثالث لحي الو دشيو «نضيسألا ةشوسلا

 . رافظألا (هددوع) للع يف

 سحادلا يف : لصف

 حرفتي دقو «ماليإلا ديدش بعص وهو ءرفظلا بناج يف ضرعي يجارخ راح مرو سحادلا

 «عبصولل رطخ كلذ يف نوكيو «ةنتنم ةقيقر ةذم هحّرقتم نم لاس امّبرو «لكأتلا ىلإ ٌيدؤيو

 . ىّمحلا ثدحت ام ًاريثكو

 جالعلا يف : لصف
 ل لا د .هديربتو ءاذغلا فيطلت نم دب الو لعق كاهشإو تنفق ىلإ حتا نإ

 ءاهتنالاو دّيزتلاو ءادتبالا لاح ةاعارم يف ينعأ ؛ماروألا رئاس ىرجم (15621136801) جالعلا

 سمعي نأ بجي «ءادتبالا يفف هل ةّيعضوملا (384ءلنكهعو) ةيودألا اًمأو «تملع ام ىلع طاطحنالاو

 لوألا يف هنأ كش الو «سحادلل ةعفنملا ديدش هّنأ «سونيلاج» فصو دقف ءراحلا ّلخلا ىف

 نجع اذإو ءروفاكلاب ذختملا يروفاكلا مهرملاو ريعش قيوس وأ ةلاخن عم ًاصوصخو يف

 امبر قوحسملا قوقدملا صفعلاب ديمضتلاو ءأدج عفن لخلاب جرختسملا انوطقرزب باعلب نويفألا

 ءدّيج عفان ًاضيأ ضضحلاو يراسل هي ير ممل و حالا درعا «هعدر



 اناا ةنيزلا يف : عباسلا نفلا /عبارلا باتكلا

 صفعلا كلذكو «ًاداّمض نيبجنكسلاب ناك اهّيأ لمعتسي ءايقاقألاو جاعلا ةداربو قاّمسلا كلذكو
 هعجو نكسيو «درابلا ءاملا يف ًامئاد سمغيو هماكحتسا عنمي امم هّنإف «لسعب نوجعملا
 ضماحلا ناّمرلا روشقو صفع ذخؤي وأ عفان ٍذئنيح انوطقرزب باعلو بيجع هّنإف «نويفألاب
 الو هيلع ّدشيو بالجلاب وأ بنعلا ٌبرب وأ لسعب نجعي ةّيوسلاب سباي نيتو «ساحنلا لابوتو
 هدحو «قوحسملا ردنكلاو نوسلا لصأو «ًاحرقت تفخ اذإ (86هزوأان) ةبوطراالو نهد برقي

 .هعدر امّبر بنعلا ٌبرب ًاخوبطم سآلا ّبحو «هريغ عمو

 ظ سحادلل ئربم ءاود

 ىلع ماقي نأ بجي الو لمعتسيو لسعب عمجيو «صفعلاو ردنكلاو رانلجلاو ربصلا ذخؤي
 ٌدتشاو «ةداملا ترصحو «(5اطنه) دلجلا تفثك ءادتبالا لّوأ تقولا تزواج اذإ اهثإف «تادّربملا
 امّبرو ءفّمجو لّلح لب «رانلاك تناك نإو «ةرارحلا نم ٌسحي ام ىلإ ٍذئنيح تفتلت الو «عجولا
 راجنزوأ هيلع عضويو ردنكلا قحسي طسولا يفو ؛هيلع ربصلاو نخسم نهد يف سمغلا حجن
 نورذنأ صارقأ كلذكو «موحشلاو ةنّيلملا تاباعللا اضياو اق وحسم اضرآ نينوشلاو .ديدحلا
 ورملا رزب هيلع عضف جضنلا يف ذخأ اذإو «عمجلا لبق هل دّيج (58:) نذألا خسوو «ساسومو
 عضويو تيزلاب نجعيو «حلملا قرحي نأ بجي عمجلاو ءاهتنالا برق يفو «نبللاب انوطقلا رزبو
 دنع دّمضيلو «هيف ام جرخيل ًاريغص ًافيطل أطب طبيلف عمجلا ٌمت اذإف .هعجو نكسي هنإف ؛هيلع
 .حافتلا قيوسو «قبنلا قيوس لثمو .درولاو ءرانلجلاو .سدعلا : لثم ضباوقلاب هيف ام جارخإ
 :هتاجالع لضفأ نم ربصلا ّنإف حّرقت اذإو «لسعب سمرتلا قيقد كلذ دعبو «رورعزلا قيوسو
 كلذ ىّشغي تورزنألاو «جاذيفسالا مهرمب أطولخم راجنزلا مهرمو خينرزلاب ردنكلا كلذكو
 سخني ام عطقيو «ةيحان لك نم رفظلا نم محللا ىربي نأ ٍذئنيح بجيو ءًابارش ةبّرشم ةقرخب
 فصن راجنز ؛ًاءزج ًاءزج ردنكو قرحم جاز ذخؤي :«سلوف» هركذ دّيج مهرم .رفظلا نم محللا
 .ضماحلا ناّمرلا روشق :ذخؤي «ةفصلا هذهب مهرم اضيأو . لمعتسيو لسعلاب قحسي «ءزج
 الو ءام عضوملا سمي الو دشيو خطليو «لسعلاب طلخي هراجنزو .«ساحنلا لابوتو .صفعلاو
 عمجي «ءزج فصن راجنز «ءزج دحاو لك نم ردنكلاو قرحملا جازلا ذخؤي :دّيج مهرم .نهد
 جازو خينرز نم نويفدلف لامعتسا ىلإ لكأتلا فوخ دنع جيتحا امّبرو «هيلع عضويو لسعلاب
 وأ ءوكأف ةّذم حّرقتملا سحادلا نم ليسي لعج اذإو ؛هنم لضفأ الو هفمجي هنإف «ةرونو راجنزو
 . ةرم سحادلا يف انملكت انك دق اًنأكو ءاهلك عبصألا يف اهتلئاغ وشفت الثل عطقإ

 اهبرجو اهرّشقتو رافظألا قّقشتو رافلا ناذآ يف : لصف
 ىلإ رافظألا قّقشت نم ناك امو يوادوس جازمو «سبي ببسب ضارعألا هذه ضرعت دق

 ةيقنت نم هيف ذب الف هجالع امأو .رافلا ناذآ هل لاقيف يذؤيو سخنيو «محللاب قلعتيف «ةداح ءازجأ
 حلم عم سارشألاب ىلطي نأ ةّيعضوملا ةيودألاو ءابلاغ ناك اذإ يوادوسلا طلخلل غارفتسالاب ندبلا
 رزب وأ لخلا نهد عم ًاصوصخو .«يوشملا رافلا لصبب دّمضي وأ رمخلا يردردو «نيجعلا

 علقيو «كلذ نم عفني نيقوقدم حلملاو فرحلاو «لسعلاب اهيلع ّدشي اداَّمض فرحلاو ؛ناّتكلا



 نم عفنت هذهو «رمخلا يردردو حلملاو سارشألاب ىلطي وأ «لخلاو سارشألاب ىلطي وأ اياظشلا
 نم عمني نأضلا محض لاهأو ©« سيرج حلم عم نادم ىكطصملا كلذكو ءرّشقتلاو (1عءط) برجلا

 .رافظألا (1:عطل) برج

 رفظلل ضرعي يذلا مذجتلاو فقعتلاو ((0251015102) عئشتلا يف : لصف

 ءاهفقعتو ءاهجتنشتو ءاهبلقتف ةءادوسلا نم ردكالا يف نافظألا فنا نع ريقاةلعلا هلق ظ

 ءادتج انان كشأ ةازأ هلق ءرفظلل ضّرعم علاوقلا نم ًاعلاق اهببس نوكي ام ًاريثكو ءاهمذجتو

 كلت ىلع دلوتلا يف رمتساو ”ةديدرر هيف ىلع عرج اه رحت «ملوأو ًاريثك سمو هب قفري مل

 نييعيبطلا يهجولا ىلع اللحت هنمو ءاذوفن هيف دجي الف هيتأي ءاذغلا نم هيتأي ام ناك ذإ ةلمجلا

 و يو د اواو يول لميا

 رك ل

 جالعلا يف : لصف
 دق اهلك رافظألا تناكو «ندبلل ةماع تناك نإ اهغارفتسا نم ذب الف ءادوسلا هببس يذلا

 توتسا هنمدأو جريشلا برش نمو «كلذل ءايشألا قفوأ نم ءاذغلا حالصإو ؛كلذك تراص

 «ةيعضوملا تاجلاعملاب جلاعي نأ بجيف ءدحاو رفظب ٌصتخت ءادوسلا تناك نإو «هرافظأ

 ةرونلا لامعتسا لثم «ةيوستلاو رشقلل هئيهيو رفظلا نّيلي ام اهنم كلذل ةيعضوملا تاجلاعملاو

 لفثب هديمضت ةرثك كلذكو «تعش تتش دف ىأ ىلإ قيكسلاب ذازكست فينو رضيت هيلع خينرزلاو

 ةاميص نرخلا يضو هتيوسو يصل ةححدلا تلمتحا نإ كلذكو .ةيوستلل هلّهسي هنإف .عاقفلا

 نإف هنيلي كرتو ًامايأ هيلع دش اذإ نأضلا محش لاهأو «جتشتلل دّيج ًاضيأ ناّتكلا رزبو .هنييلتل دّبج

 . ةيوستلل اّيهتيو نيلي نأ ىلإ ًارارم هيلع ديعأ نكي مل

 هبويع رئاسو ةهنول يفو «هتئيه يف ءيدرلا رمطلا عل ليج يل : لصف

للي عجوملا ثيخلا رفظلا هب دتضيو ورسلا غمص ذخؤي
 ةرباب هلصأ زرغي مث ني

 رست داو طم ءا هاك تيرا افا ني حار طقسي هنإن ؛نيترم ةليللاو

 (3ءلزءصعو) ةيودألا نمو . محشب قوحسم تيربك وأ ريشواجلا هب ([1ة:00155) طلخ ذإ اضوضصخنو

 ماديو «لخلاب عمجي حيرارذلاو خينرزلاو ايسفاثلاو طولبلا قبد ًاضيأو .«جكيبكلا رفظلا علقل ةّيوقلا

 ذختتي «مطبلا كلعو رفصألا تيربكلاو ناخينرزلا ًاضيأو «مايأ ةدع لك يف لحيو «هب اهديمضت

 . عوتسأ لك ىف لخي لخلاب اك: ةئم

 تسي ام ةاعارم يف : لصف

 «كلذ ريغو ءاوهلاو ديلاب ٌسملا نع ىقويو نكي ىتح لاتحي نأ بجي
 ام قفوأو « ىسميو



 مسوس ةنيزلا يف : عباسلا نفلا /عبارلا باتكلا

 عنمي الثل قرخو كّبشت اهيفو .ةضف نم ةوسنلقلاك «ةلمنألا ىلع ّدشي ءيش ْذخَتي نأ كلذل فرعأ
 نأ بجيو ءرخآ ءيشب رتس هريغ وأ (©019) درب وأ رحل هنع ءاوهلا عنم بجو نإف ءالصأ ءاوهلا
 «هيلع تدش اذإ رفظلا ةهج نم عبصإلا ةاقالم نع ىفاجتي يذلا لكشلا ةوسنلقلا هذه لكش نوكي

 .نوكي ام دوجأ رفظ ٍذئنيح تبني هّنإف ءرهشأ ةذم عبصإلا ىلع ىسنيو «ءىرخأ تاهج نم ىقاليو

 رافظألا ىلع نوكي يذلا صربلا يف : لصف

 علقيف هب دمضيو . سمرتلا قيقد اصوصخو «قيقدو لخب طلخيو «قديو ورسلا زوج ذخؤي
 رمحألا خينرزلاب أطولخم قرحملا ّيدردلا كلذكو «فرحلاب ناّبكلا رزب كلذكو ءصربلا

 ءورسلا زوج عم وأ رمحألا خينرزلا عم ًاصوصخ «كلذ يف بيجع بطرلا تفزلاو «جنيتارلاو
 . لخلاب ءالط ًاضيأ ضاّمحلا لصأو . غلاب بيجع كمسلا ءارغو

 رافظألل ضرعت يتلا ةرفصلا يف : لصف

 . ةنيلملا تايطوريقلاو .ةفورعملا موحشلا اهيلع لمعتسا 2 (121551م21102) راشتنا اهيلإ ةيهتنملا

 تعقو ةضر نع رفظلا تحت (81004) مدلا توم ىف : لصف

 ّقشي نأ بجي «ديلا لمع ىلإ جيتحا لب نغي مل نإو ؛هب دّمضي تفزب طولخم قيقدب جلاعي
 علقنا نأ كلذ نم ضرع نإف «هتحت (81009) مدلا جرخي ىتح .ةداح ةلآب ًابروتم اَقش قفرلاب رفظلا
 دعب ىعاري مث .عجوي الو «ةياقو نوكيل قفرلاب هتحت ام ىلع رفظلا تقصلأو ؛مدلا تلسأ رفظلا

 ءمحللا رست الو تددشو تددرو قفرب هتققش وأ ءرفظلا تجعزأ ديدص كانه ناك نإو مايأ

 رتافلا نهدلاو ءاملا رفظلا ىلع لطناو «هب هطغ لب سحادلا نم مظعأ ميظع (2310) عجو جيهيف

 .نوقيلسابلا مهرم هرخآبو دعب نم هيلع عضو
 ىلع هللا ىلصو ؛نيملاعلا بر هلل دمحلاو بطلا يف نوناقلا باتك نم عبارلا باتكلا مت

 . ملسو هلآو يبنلا دمحم انديس





 سماخلا باتكلا

 سماخلا باتكلا

 نيذابارقألا وهو ةبكرملا ىىهندمو هي ودألا يف
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 ْمِسصلا را ما مت

 يلمعلاو «ةحصلل ظفاحلا يلمعلاو يرظنلا ملعلا لج ركذ نع ةعبرألا بتكلا يف انغرف دقل

 ةيودألا يف فئصملا سماخلا باتكلاب نوناقلا بتك متخن نأ انل ناحو ؛ةحصلل ديعملا

 اهيف ريشن ةّيملع ةلاقم ىلإ باتكلا اذه انمّسقو «باتكلل نيذابارقلاك نوكيل «ةبكرملا (84601ه5و)

 يف ةلمجو ,تانيذابارقلا يف ةبتارلا تابكرملا يف ةلمج :نيتلمج ىلإو بيكرتلا ملع لوصأ ىلإ

 انمتخ ةثالثلا هوجولا هذه اندروأ اذإف (15ءةو565) ضرم يف ةبّرجملا ةبكرملا (31ءل1ءنمعو) ةيودألا

 . باتكلا



 ضن ةبكرملا ةيودألا ىلإ ةجاحلا ىف :ةّيملعلا ةلاقملا /سماخلا باتكلا

 ةتملعلا ةلاقملا

 ةبك رملا (1/ءلنمعو) هب ,ودألا ىلإ ةجاحلا ىف

 ىساساجومظ منهل البلقم .(064:ه5©5) ءاود ةبكرملا ًاصوصخ ةّلع لك ىف دجن ال دق هنإ

 ” ةوق ىلإ جاتحن انأ الإ هدجن وأ ًابكرم هب لباقن ًابكرم دجن مل امبر لب هلع اهرئا اهل اندجوولا
 ليلحت ةّوق هيف نإف .جنوبابلاك هتوق يّوَقي ًأطيسب هيلإ فيضن نأ ىلإ جاتحنف «هيطيسب دحأ يف ةدئاز

 هفيضت ضباق طيسب ءاودب ضبقلا ةوق دتشتف .لقأ (10 ه0216:20) ضبف ةوفو رثكأ (10155011108)

 ءاهنم لقأ ةنوخس ىلإ ةسام انتجاح نكلو ان ادرفم (31ءلزءزمعو) ءاود اندجو امبرو «هيلإ

 ىلإ جاتحن امبرو ءرخآ انّحسم هيلإ فيضن نأ جاتحنف ءاهنم رثكأ وأ ادّربم هيلإ فيضن نأ جاتحنف
 ةسمخ نسي رخآو «ءازجأ ةثالث نخسي ام الإ دجن ملو «ءازجأ ةعبرأ نخسي (84601ه565) ءاود

 . ءازجأ ةعبرأل نخسم ةلمجلا نم لصحي نأ نيجار امهنيب عمجنف «ءازجأ

 جاتحنف رخآ رمأ يف ٌراض هنكل «هديرن اميف افلا ةديرت يذلا (3664:هنمعو) ءاودلا ناك امبرو

 (5:هصة68) ةدعملا هفاعت عيطلا دنع اهيرك أاعشب ناك امبرو «هتّرضم رسكي ام هب طلخن نأ ىلإ

 رسكت نأ فاخنف «ديعب عضوم يف لعفي نأ هيف ضرغلا ناك امبرو «هبّيطي ام هيلإ فيضنف «هفذقتف

 ةيداع هنع فرصي لعفنم ريغ ظفاحب هنرقنف .يناثلا مضهلاو لوألا (21عع5أ) مضهلا هتوق

 (321ءلذكصعو) ةيودأ يف نويفألا عقوي امك املاك دوصقملا (0:عو5) وضعلا غلبي ىتح «نيمضهلا

 بلقلا اهغلبي ىتح روفاكلا صارقأ يف نارفعزلا ىقلي امك ةقرذبلا هيف ضرغلا ناك امبرو
 (1015501108) ليلحتلا ىوق قيرفتب ةزيمملا ةوقلا تدمع (5162:1) بلقلا تغلب اذإ اهنكل «(856350

 (0:عد5) وضعلا سفن ىلإ لّذحملا حرسيف ًالومعم وأ ًايعيبط (06641ه565) ءاودلا ناك ءضبقلاو
 ثسيلي (64601كمع5) ءاود اندرأ اميرو «ةداملا عنميف .ةداملا يراجم ىلإ عدارلاو ةداملا للحيف ءىملألا

 ذوفنلا عيرس (066هنهند69) ءاودلا كلذ نوكي مث ًاريثك ًاقئاف المع كانه لمعي ىتح ءاليلق هّرمم يف
 . (آ.1062) دبكلا نع ذوفنلا ةعيرس اهنإف ءةحتفملا (8160161265) ةيودألا نم ريثك لثم طبثمب هبكرنف

 (16لنكهعء5) ةيودأ اهب طلخنف «(11067) دبكلا ىف اهنم ثبل ىلإ ةسام ةجاحلا تناك امبرو

 رّيختيف .(5:هصهعط) ةذعملا مف ىلإ بذاجلا ايلا رزبك «(1:90762 دبكلا ةهج دض ىلإ ةبذاج

 ءاودلا ناك اميرو .ذمني مث (1ن16) دبكلا ىلإ هتعفنم لصت ام ردق (01«346كهعو) ءاودلا

 ىلإ هلمحي ام هب نرقنف ءدحاو قيرط ىف انضرغو «نيقيرطل اكرتشم هدجن يذلا (84601همعو)

 قورعلا ةهج نع اهفرصيل ةحتفملا ةّردملا (381ءل1كمعو) ةيودألا يف حيرارذلا لعجن امك «كلذ

 . ةناثملاو ىلكلا ةهج ىلإ (76556])

 نم دعبأ لمعم هب دصق امبرو .عقومو لمعم (046ة1هأ565) ةيودألا نم ريثكلا نأ ملعاو

 نأ ملعاو . طبثم ىلإ جاتحيف ءهعقوم نم برقأ لمعم هب دصق امبرو ءقرطم ىلإ جاتحنف .هعقوم
 .دحاو ضرغ يف اهريثك نم ريخ (84ذهن»65) ةيودألا ليلقلاو ,بّرجملا ريغ نم ريخ بّرجملا



 ةبكرملا ةيودألا ىلإ ةجاحلا يف :ةّيملعلا ةلاقملا /سماخلا باتكلا م4

 (0طع5ا) ردص يف حرش دقف اهريثك نم ريخ (84601265) ةيودألا ليلقلا نأ يف ببسلا امأ

 نم مكح هلف بكرم (134علنعامعو) ءاود لك نأ وهف «ريخ بّرجملا نأ يف ببسلا امأو , يناثلا باتكلا

 ام يردن الو ء«طقف هطئاسب رابتعا نم ديفي امنإ بّرجملا ريغو .هتروص ةلمج نم مكحو «هطئاسب

 دق نوكي بّرجملاو ءضقانم وهو «دئاز ريغ وأ اهانعم يف دئاز وه له اهنع نئاكلا هجازم هبجوي

 . هطئاسب نم عقوتملا نم رثكأ ةيجازملا هتروص يف ةدئاعلا تناك امبرلو نارمألا هنم ققحت

 ظ بيكرتلا ةيفيك ىف :لصف

 الإ عبطلا يف (34601ه56و) ءاود اهل دجت ملو ءجئاوح عبرأ كل تضرع اذإ هنأ ملعإ

 «دبرتلاو ربصلاو لظنحلا محشو اينومقسلا (872ءاب20) غارفتسا ىلإ جاتحت نأ لثم . عونصملا

 ىلإو اهيلإ ةجاحلا تناك نإف را ءاعماج (366ةنءمعو) ءاود كلذ 0 هذه عمجت نأ ديرتف

 مل نإو بكرو ( ةبرش عبر دحاو لك نم ذخف « («لنعمعو) ةيودأ ةعبرأ ىه ىهو «ةيوسلاب اهلامعأ

 «يعانصلا سدحلا سدحاف لقأ اهضعب ىلإو ءرثكأ اهضعب ىلإ لب ةويسلاب اهيلإ ةجاحلا نكت
 ادق عفا: يرسل كلك ناس فنا« انرلاقا ةحاعبلا ىلإ ةجاحلا ةبسن لعجاو «ةجاحلا غلبم رّدقو

 . بكرو «ةجاحلا ةبسن ىلع ضعب رادقم صقناو « ضعب

 «ىوقو راثآ هطئاسب بسحب هل قايرتلاك حجنملا بكرملا (066ةنهن«5) ءاودلا نأ ملعاو

 تناك امبرو «ىوقو راثا اهيلإ (1عصمعء#) جازملا بذجنيل ةدم رمح امنإ يتلا هتروص بسحيبو

 عفنيو «لبنسلا لجأل اذك نم عفني قايرتلا نإ ءابطألا هلوقت ام ىلإ تفتلت الف طئاسبلا نم لضفأ

 الو «ةعفان ةليلج قافتالاب تءاج دقو هتروص ةدمعلا نكلو «كلذل عفني لب ءّرملا لجأل اذك نم

 ةّيلج ةراشإ اهلاعفأل اهتبسانم ىلإو اهيلإ ريشن نأ اننكمي

 ةدعاقلا تلطب تفذح اذإ .« لصأو دومع يه (08160101265) ةيودأ تابكرملا يف نأ ملعاو

 حلصت ةيودأو ءايذاغول جرايأ يف قّيْرِْخلاَو ارقيف جرايأ يف ربصلاو قايرتلا يف يعافألا محل لثم
 قايرتلا يف عقو ول هنإف تّرضأل تديز ول ةيودأو «صقني وأ اهيف دازي نأو لّدبت نأو ء«طقست نأ

 امك .رضت مل تديز ول ةيودأو «يعافألا محل ًاصوصخو ,(0469:هد68) ةيودألا دسفأل رذالبلا

 . ةميظع ةميرجب تيتأ نكت مل اوبزوج قايرتلا يف تدز ول كنأ

 رثأ ةيزم ىلإ يدؤي بيكرتلا نم ًاريثكو ءدسافملا ىلإ يدؤي بيكرتلا نم ًاريثك نأ ملعاو

 صارقألا نعو هدارفأ نع قايرتلاك ةبكرمو تادرفم نع نوكي بيكرتلا نم ًاريثك نأو ءلعفو
 ناك امبرو «تادرفملا يف دجوت ال ةيصاخ (16«مت761) جازملا ببسب صرق لكل نإف .ةئالثلا

 . تابكرم نم ابكرم (384ء31ءنهعأ5) ءاوذلا
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 ىلو لا ةلمجلا

 .ةلاقم ةرشع ىنثا ىلع لمتشت تانيذابارقلا يف ةبتارلا تابكرملا يف

 ظ ىلوألا ةلاقملا

 رابكلا نيجاعملاو تاقايرتلا يف
 : هبيكرت نايبو قورافلا قايرتلا

 مومسلل [ضوضْخَسو . هعفانم ةرثكل اهلضفأو .ةبكرملا (846ل151565) ةيودألا لجأ قايرتلا اذه

 نمو «ةلاّثقلا ةبورشملا مومسلاو ءبلكلا بلكلاو ؛براقعلاو «تاّيحلاك ءشهاونلا نم
 جلافلا نمو «ةئيبخلا (8م4:) حايرلاو اهتايّمحو ةيوادوسلاو ةيمغلبلا (01668568) ضارمألا
 «نونجلاو ساوسولاو (50©:7:) ةشعرلاو (131«20 مة:2از:5:5) ةوقللاو عرصلا و ةتكسلاو (22:21زئ515)

 كّرحيو «ساوحلا يكذيو « ([1ءه70) بلقلا عجشيو «صربلا نمو «ةصاخ (1م:هوإل) ماذجلا نمو

 مدلا ثفن سبحيو «ناقفخلا بهذيو «سفنلا لهسيو .(5:0:036ط) ةدعملا يؤوقيو «تاوهشلا

 ءامهنم راردإلا نمو (812046:) ةناثملاو «ىلكلا (©هنه) عاج وأ رثكأ نم عفنيو «(612600م1الةل5)

 (11062) دبكلا يف ةنطابلا تابالصلاو «(1ه656:56) ءاعمألا حورق نم عفنيو ءةاصحلا تتفيو

 .امهريغو لاحطلاو

 حورلا يّوقي نأب «هطئاسب جازمل ةعباتلا هتروص ةيصاخب لاعفألا هذه لعفت امنإو
 ريخو «ءةراحلاو ةدرابلا تاداضملا ىلع كلذب ةعيبطلا نيعتستو .« يزيرغلا راحلاو «(©معبسصه)

 .«سخاموردنأل» ةيلصألا ةخسنلا يه (84621ه55) ءاودلا اذهل خسنلا

 ةرورضل ال هيف اوصقنيو اوديزي نأ «هريغو «سونيلاج» لثم ءابطألا نم ريثك لواح دقو
 امك هيف رثأ مهنع ىقبيلو ركذلل ًاسامتلا نكلو ؛هيلإ مهاعد يوق عادل الو ؛مهيلع كلذ تبجوأ
 جازملا كلذ ٌلعلف «ًاحجنم ةبرجتلا هتجرخأ ائيش اوكّرحي ال نأ يأرلا ناكو ««سخاموردنإلا يقب
 مل هنزو نع كّرح اذإ هنأو ء«ةصاخلا نم ةبرجتلا تجرخأ ام ءاضتقا وه «نزولا كلذب (1م56)

 ىعذدا دقف «ةيصاخلا كلت نازوألا كلت باجيإ ببسب فراع هنأ مهنم عدم ىعدا اذإو
 «كلذ ريغو ناسنإلاو سرفلا يف رصانعلا نازوأ ةفرعم عدم ىعّدا ول امك هيلع ًادودرم هيف ابذكم

 مث ؛ةنس دعب وأ رهشأ ةتس دعب الفط ريصيو .تومو ةخوخيشو بابشو عرعرتو ةلوفط قايرتللو
 يف ةنس نيرشعو «ةراحلا نادلبلا يف نينس رشع دعب فقي نأ ىلإ دّيزتلاو عرعرتلا يف ذخأي
 دعب وأ ةنس نيرشع دعب امإ طحني مث «ةنس نيرشع امإو «نينس رشع امإ فقي مث «ةدرابلا نادلبلا

 تانوجعملا دحأك ريصيف «ةنس نيتس دعب وأ ةنس نيثالث دعب امإ ةيقايرتلا هنع خلسنت مث «نيعبرأ
 ْ . ةيقايرتلا ةجرد نع ةطحنملا

 امبرو ءفعضأ وه امم هريغ ىقسُي نم رئاسو هّيوقو هّيرط نم عوسلملا ىقسُي نأ بجيو
 .لاقثم ىلإ لاقثم فصن نم هّيرط نم عوسلملا ىقسي نأ جيتحا



 تانيذابارقلا يف ةبتارلا تابكرملا ىف :ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا ل

 ناسنإ ىقسي نأ تاناحتمالا نم هئيدرو «هفيعضو هقيتع نيبو هّيوقو هّيرط نيب هب قّرفي اممو

 نمو .ءيدر وهف الإو «ديج يرط وهف هسبح نإف «قايرتلا يقس هلهسأ نإف هب رظتنيو «ًالّهسم
 ىف ىبري امم اجارم نبأ ةثاف ضرب كيد: كابي نأ نيجيهثأ (؛سونيلاج» ركذ ام تاناحتمالا

 «ديج قايرتلاف شاع نإف قايرتلا ىقسي مث مةناهب هيلع لضريو نكذلا جْرَدَتلا هنظأو «تويبلا

 «ةليلق هنم قايرتلا ةعفنمف شيبلا امأو .هريغو ًاناركوشو ًانويفأ يقس نم ىلع نحتمي ًاضيأو

 نم عفنأ مهضعب معز امك كسملا (34601هنم65) ءاود لعلو «ةلهم توملاب عفادي نأ اهردقو

 ظ هن عملا
 ردصلا عجوو قيتعلا (20انه5) لاعسلا يف امأ :ةلع ةّلع يف قايرتلا نم ىقسي ام ريداقم امأو

 . ىمح تناك نإ بالج وأ «لسعلا ءام يف ةسمرت ىقسيف «(5106 بنجلاو (650

 لقأ ال تاريش:وأ ءامب ةنضزت ققسف .ةزاودألا ءادتبا يف ءيقلاو دربلاو رئادلا ضفانلل امأو

 ةدعملا يف خفنو (00108) جنلوق هبت نم ىقستو «فصنو قاوأ عبرا نم رثكأ الو «قاوأ ثالث نم

 طوقس بحاصو «يردن امك بالج وأ « لسع ءامب ةسمرت رادقم (011065) صغمو (5:هصةعا)

 خيبط ئف ةسمرت (61115[10) ناقريلا نمو «يردت امك بارش وأ ءام يف كلذك (4مم6ءا1:6) ةوهشلا

 نم فصنو ةيقوأ رادقم يف وأ ًاعلب هنم ةسمرت ماعطلا لبق امإ . ءاقستسالا يف ىقسيو «نوراسألا

 ظ .جوزمم لخ

 لخ يف لاقثم ىلإ انيق ةلعلاب هدهع ناك نإ (812ءمم0همؤ9515) مدلا ثفن بحاص ىقسيو

 . ايشعو ةادغ نوطوفموس خيبط يف غلبملا يقس ًاميدق دهعلا ناك نإو ءجوزمم

 وأ ؟ةيسعلا تو آ يمفلا ءام يف ةالقاب هنم ىقسيف (70هذ6) توص عاطقنا هب ناك نم امأو

 «قامسلا ءام يف (81000) مدلا (©ذةطوه2) لاهسإو ءءاعمألا حورقل ىقسيو «هناسل تحت هكسمي

 ىقسي مث «عرصلل هب رغرغتيو «ةيقوأ نم لقأ لصنعلا نيبجنكسب سفنلا (713082655) قيض نمو

 عادصلا يف كلذكو «لصنعلا نيبجنكس وأ .ءاملا يف لاقثم فصن ىلإ لاقثم عبر رادقم

 خيبط يف برش اذإ «ىلكلاو (81200ع0) ةناثملا يف ةاصحلا تتفيل هنإ مث .ةقيقشلاو (11ءدلهعط#ع)

 ملو «مومسلا هرضت مل ةحصلا تقو يف هلمعتسا نمو «ةعيبطلا سبحيو ةضيهلا عنميو «سفركلا

 . ءايولا (1015635عو) ضارمأ نمأو (ن5ه2062) تافآلا هيف أكنت

 ةعبرأ يعافألا صارقأ نمو ءًالاقثم نيعبرأو ةينامث ليقشألا صارقأ نم ذخأت : هتفص

 لثم دحاو لك نم نويفألاو دوسألا لفلفلا نمو نوروخوردنألا صارقأ ن نمو ءألاقثم نيرشعو

 درولا نمو ءالاقثم نيرشعو ةعبرأ ةياور يفو ءالاقثم شع يتلا ةياور يف ينيصرادلا نمو «كلذ

 برو «نوقيراغلاو ءنسوسلا لصأو «نويدروقسألاو «يّربلا ما رزب نمو ءلاقثم رشع ىنثا

 «ليبجنزلاو «نارفعزلاو ّرملا نمو .نزولا اذه لثم دحاو لك نم «ناسلبلا نهدو نيرا

 «سودوخوطسألاو «نويلاسارطفلاو نويسارفلاو «يلبجلا جنتوفلاو «نلفاطنفلاو دنوارلاو

 غمصو ءرخذألا حاقفو «ردنكلاو «نماماطقيدلاو «لفلفرادلاو «ضيبألا لفلفلاو ءّرملا طسقلاو

 ةلئاسلا ةعيملا نمو .ليقاثم ةتس دحاو لك نم ةدعجلاو «يدنهلا لبنسلاو «ءادوس ةخيلسو مطبلا

 ةراصعو «سوطيفامكو «سويردامكو هاوخنانو «سيلسفاسلا رزبو ءسويلاسيسو «سفركلا رزبو



 ١١ تانيذابارقلا ىف ةبتارلا تابكرملا ىف :ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا

 .موتخم نيطو «جنايزارلا رزبو ءانايطنجو ٌرمو جذاسو «يطيلقإ لبنسو «ساديطسقافويه

 ءانامدرقو ءغمصو ءوفو .نوقيرافويهو «ناسلبلا ٌبحو .«جوو امامحو «قرحم راطقلقو

 ءريشواجو ءدوهيلا رفقو «دزرابو ءوقود .ليقاثم ةعبرأ دحاو لك نم ءايقاقأو ,نوسينأو

 لدب جرحدم دنوارز ةياور يفو «نالاقثم دحاو لك نم ؛ليوط دنوارزو «قيقد نويروطنقو

 مالكلا كلذكو «ليقاثم ةعبرأ ةياور يفو «نيلاقثم ةياور يفف رتسدابدنج امأو .ليوطلا
 راحلا يناحيرلا قيثعلا تارشلا نربمو «لاطرأ ةرشع لسعلا نمو جنيبكسلا يف (512 1ص عطأ)

 عضوتو «لسعلاب نجعتو لخنتو «ةسبايلا قدتو «عقني ام عقنيو ءاهنم باذي ام باذي «نيطسف
 «(00ءةنءنمهو) ءاودلا سفنتل ءاضف هيف نوكي لب ءانإلا المي الو ءةضف وأ صاصر وأ راضغ ءانإ ىف

 . (06ءلنءنمع5) ءاود نوتسو ةعبرأ بارشلاو لسعلا ىوس (34601265) ةيودألا ليقف

 نمو «يعافألا ةصرقأ نمو ءآلاقثم نيعبرأو ةينامث ليقشألا ةصرقأ نم ذخأت :ىرخأ ةخسن

 ءالاقثم نورشعو ةعبرأ دحاو لك نم ديجلا نويفألاو دوسألا لفلفلاو ءنوروخوردنألا ةصرقأ
 ريصعو .:نوقيراغلاو اسريإلاو «يربلا مجلسلا رزبو «سبايلا رمحألا درولاو يربلا موثلا نمو
 نويسارفلاو ّرملا نمو .الاقثم رشع انثا دحاو لك نم ينيصرادلاو ناسسلبلا هرهغدو < نسوسلا

 وذ وهو نلفاطنفلاو «نويلاسارطفلاو «يلبجلا قبحلاو «ليبجنزلاو «لفلفرادلاو «نارفعزلاو
 لفلفلاو ءسودوخوطسألاو ,ضيبألا ّرملا طسقلاو .ءىنيصلا دنوارلاو «يّربلا قاروألا ةسمخلا

 نم «لعلاو ءةخيلسلاو :نانللاو 6 طانألا كلغو سلا حاّقفو «عيشمارطكشملاو «ضيبألا

 «ىنبللا نم ءضيبألا فرحلا وهو سيسفالاثلاو ءانايطنجلا نمو .ليقاثم ةتس دحاو لك

 .سويردامكو ءسوطيفامكو «هاوخنانلا رزبو «نيدرانلا وهو يطيلقإلا لبنسلاو «سويلاسيسلاو
 نيطو «جئنايزارلا رزبو «ءسفركلا رزبو ءوملاو ءوفلاو .نوسينألاو «جذاسلاو «ساديطسقافويهو

 غمصلاو ءايقاقأو «ناسلبلا ّبحو ءٌجوو .«نوقيرافويهو ءامامحو .يوشملا راطقلقلاو «ةريحبلا
 ءجنيبكسلاو ءريشواجلاو «ةنقلاو ءارفوزلا نمو .ليقاثم ةعبرأ دحاو لك نم ءانامدرقلاو «يبرعلا

 نزو دحاو لك نم ءرتسديبدنجلاو «ءجرحدملا دنوارزلاو .نويروطنقلاو ؛يدوهيلا رفقلاو

 .ةيمجعألا خسنلا يف ةتبثم يهو «(8160165) ةيودألا هذه ةخسنلا هذه يف تديز دقو

 نم جنب رزبو «يرطلا دنوارزلاو «ءايناواف دوعو «ءاريثكلاو .ىكطصملا وهو «يرهنلا قبحلا يهو
 ريصي (846018265) ءاودلا فعض وهو .ءلسعلا ىوس اطلخ نوعبس كلذف .نالاقثم دحاو لك

 ّرملا ٌقديو «ةدح ىلع نارفعزلا قحسي ءآلاقثم نيثالثو ةعبرأو ةتامعبرأو أفلأ قايرتلا يف ام ةلمج
 نهدب ةنقلاو ,كلعلا باذيو «ةليل خوبطملا ءالطلا يف كلذ عقنيو «ةدح ىلع نابللاو نويفألاو

 لسعب ًاعيمج نجعتو لخنتو «(30064:كم«5) ةيودألا رئاس قدت مث ءهدحو راطقلقلا قديو-««ناَسلبلا

 وأ ريراوق ءانإ يف عفرت مث «طلتخت ىتح ءًاديج اًقد نواهلا يف نجعلا دنع ٌقدتو «ةوغرلا عوزنم

 . قيرلا ىلع رتاف ءامب مهرد نزو هنم ةلماكلا ةبرشلاو «نينس عبرأ دعب لمعتسيو «راضغ

 ةعبرأ يعافألا ةصرقأ نمو ءآلاقثم نوعبرأو ةينامث ليقشألا ةصرقأ نم ذخؤي :ىرخأ ةخسن

 نورشعو ةعبرأ نوروخوردنألا صارقأ ءًالاقثم نورشعو ةعبرأ لفلف راد ءالاقثم نورشعو

 51م ”ج بطلا يف نوناقلا
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 رشع انثا ينوجنامسألا نسوسلا لوصأ ءألاقثم رشع انثا عامقألا عوزنم سباي رمحجأ درو ءًالاقثم
 رشع انثا نويدروقسأ ءآلاقثم رشع انثا يربلا مجلسلا رزب ءالاقثم رشع انثا سوسلا لصأ ءآلاقثم
 نوقيراغ «ءًالاقثم رشع انثا نويفأ ءالاقثم رشع انثا ىنيصراد «ليقاثم ةرشع ناسلبلا ناديع ءًالاقثم
 «ليقاثم ةتس ىنيص دنوار «ليقاثم ةتس ضيبأ لفلف «ليقاثم ةرشع ناسلبلا نهد «ًالاقتم رشع انثا
 «ليقاثم ةتس نارفعز «ليقاثم ةتس ّرم طسق «ليقاثم ةتس ىفاص َرُم «ليقاثم ةعبرأ سفركلا رزب

 وهو قماماطقتد + ًالاقتم نورتذعو ةعبزأ دوسأ لفلق «ليقاتم ةنل ئدته لكم لاسااو
 لك نم ةدعجو ركذ ردنكو يلبج جندوفو رخذألا حاقفو نويسارف' «ليقاثم ةتس «عيشم ةمارطكشم

 يلبجلا سفركلا رزب وهو نويلاسارطف «ليقاثم ةتس سودوخوطسأ ؛«ليقاثم ةتس دحاو

 دحاو لك نم قاروألا و ليبجنزو مطبلا غمصو ىكطصم «ليقاثم ةتس «ينويدقاملا

 ةعبرأ امامح «ليقاثم ةعبرأ وم «ليقاثم ةعبرأ ةلئاس ةعيم «ليقاثم ةعبرأ سوطيفامك «ليقاثم ةتس
 .نوسينأ «ىمور انايطنجأ قرحم راطقلق .ليقاثم ةعبرأ ىمورلا لبنسلا وهو نيدران «ليقاثم

 :سصوبلا يس كانامذرق هدئايرارلا وزر رع ةميص:هنانملبلا تحب" ناد سنان ويعلا ةرانضع
 ةعبرأ دحاو لك نم «رتسديبدنج «جنيبكس «هاوخنان ءنوقيرافويه .ضيبأ فرح ءايقاقأو

 لك نم «ةّنقلا وهو دزراب «قيقد نويروطنق «ريشواج «دوهيلا رفق ءوقود «ليوط دنوارز .ليقاثم
 . لسعب نجعلاو لخنلاو ٌّقدلا نم انركذ ام هب لمعي «نالاقثم دحاو

 : يعافألا صارقأ

 نأ ىلإ هب عفود ًايئاتش ” عيبرلا ناك نإو ,فيصلا لابقإو ؛ عيبرلا ضارقنا دنع يعاقألا داصت

 برق دنع ًاصوصخ ءاهتضرعتسملا سوؤرلا ةحطرفملا تايحلا يه يعافألاو «فيصلا قحلي
 لك صارقألا هذهل حلصي سيلو «ةشاّشكلا «ةحاحفلا ءاهبانذأ رتبلا ءًأدج اهباقر قاقدلا «ةبقرلا
 ثانإللو «دحاو بان قدش لك ىف ناركذلل نأ اهتمالعو ثانإلا رقشلا نمو ءرقشلا لب ىعافألا

 داصت الو «ضايبلا ىلإ ةبراضلا ولا مقرلاو ةنّرقملا بنتجت نأ بجيو ءدحاو تاثر رك

 و ةثيبخلا ةيطولبلا اهيف نإف «ةرّجشملا الو راحبلاو راهنألاو ةيدوألا طوطشو خابسلا نم
 ةعيرسلا راتخت لب ةكرحلا ةفيعضلا داصت الو .ىدنلا نع ديعب عضوم نم داصت لب «ةشطعملا

 بناج نم فذحيو «نكمأ نإ داصت امك لمهت ال نأ بجيو «(115680) سأرلا ةبصتنملا ةكرحلا

 تناكو ريثك (81009) مد اهنم لاس نإف ءاهربدو اهبنذ بناج نم كلذكو «عباصأ عبرأ اهسأر

 ظ ةليلق (81000) مدلا ةليلق تناك نإو «ةراتخملا يهف ائيطب اهتومو ةريثك لاحلا كلت يف اهتكرح

 يالا

 جرخم نركيو ؛مادقإو ةأرج رظن اهرظنو «ةعيرس اهتكرح نوكت نأ ًاضيأ اهتامالع نمو
 تلسغو اهترارم ًاصوصخو ءاهؤاشحأ تجرخأ تتام اذإف «بنذلا رخآ نم (2هون4دعو) لفثلا

 ًاخبط هب سأب الف ثبش هيف ناك نإو «حلملاو ءاملا يف خبطت مث «ءاصقتسالاب السغ حلملاو ءاملاب
 قد قديو نواه يف حرطيو مظعلا نع محللا فظنيف ؛٠ ءاهمظع نع اهمحل طقل هعم لهسي ًايرهم

 طلخ ٌقدنا اذإف «نانبلا ىلع هحسمو «ناسلبلا نهد قاشنتساب كلذ لواحي نم نوصويو «ًامعان

 هنم تلمع مث ؛«سخاموردنأ» ةخسن ىلع رثؤي الو «ةفلتخملا خسنلا ىلع كعكلا هب ([ةسمهانت#)
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 تان وع ا كجم .نزاخملا يف تنّرخو لظلا يف تففجو «فاطل قاقر صارقأ

 ةلباقملا يعافألا موحلب ةصتخملا ة ةوقلا اهّرتبت سمشلا نإف .هدعب الو فافجلا لبق ال ةتبلا سمشلا

 .تابورشملاو ةيشهنلا مومسلل

 ظ : ليقشألا صارقأ

 ل .نيطلاب هيلطت لو «ميظعب نكي ملو ءنيزر ناك ام بطرلا ليقشألا نم راتخت نأ بجي

 يف وأ ؛«هدامر جارخإو ءّرِجّس دق روت يف وأ «جضني ىتح ردقلا يف هيوشتو يا هيلطت
 طلخيو ءامعان قديو ءْنّيللا هفوج ذخؤيلف كانه نم جرخأ اذإف ءزبخلا اهيلع جضني يتلا يلاقملا

 ظ . ثيدحلا ةنسركلا قيقد هعم

 ناك هريغو «قيقدلا نم نيءزج «ليقشألا نم ءزج عم طلخي ناكف : «سخاموردنأ» امأ

 دنع كدي حسماو .ًاقاقر ًاصارقأ اهنم لمعاف ةنسركلا قيقدب ليقشألا تطلخ اذإف .ةيوسلاب طلخي

 . يعافألا صارقأ ظفحت امك اهظفحاو اهفمجو ءدرولا نهدب اهصيرقت

 :نوروخوردنألا صارقأ

 ناسلبلا ناديعو طسقو ةريرذلا بصق .ليقاثم ةتس ناعشيشرادلا لوصأ روشق نم ذخؤي
 ةتس دحاو لك نم ءوفو ءضيبألا ناوحقألا وهو نقارامأو ىكطصمو امامحو ومو نوراسأو

 ءالاقثم نورشع دحاو لك نم «ينيصرادو ةخيلس «دنوار ءالاقثم نورشع رخذألا حاف . ليقاثم

 رشع انثا «نارفعز .«هلثم « جذاس ءالاقثم رشع ةتس «يدنه لبنس ءالاقثم نورشعو ةعبرأ رم

 صّرقيو «ةوالحلا ىلإ برضي قيتع يناحير بارشب نجعيو «هتدح ىلع لخنيو لك قدي ءألاقثم
 . يعافألا صارقأ ظفحت امك ظفحيو «لظلا يف فّمجيو

 نوراسأو طسقو ةريرذلا بصقو ناعشيشرادلا دوع نم ذخؤي :صرقلا اذهل ىرخأ ةخسن
 ا ع و سار وي عا يب اي

 نورشعو ةعبر أ ٌرملا نمو ءألاقثم رشع انثا دحاو لك نم «جذاسلاو يدنهلا لبنسلاو نارفعزلا

 .هذه لبق يتلا ةخسنلا يف انركذ امك صّرقيو لكلا قديف ءالاقثم

 حاّقف «ليقاثم ةتس «ناعشيشراد وهو سونالفصأ ذخؤي :صرقلا اذهل ىرخأ ةخسن
 .ليقاثم ةتس «نوراسأ «ليقاثم ةتس .ءوف «ليقاثم ةتس ءةريرذلا بصق ة ءًالاقثم رشع ينثا «رخذألا

 لاق نو رشعو ةعيرآ ءامانخ .ًالاقثم نورشعو ةعبرأ «ينيصراد «ليقاثم ةتس «ناسلبلا ناديع
 رشع ةتس «يدنه لبنس ءالاقثم نورشع .ضيبألا ناوحقألا وهو نقارامأ «ليقاثم ةتس «ةخيلس
 ينثا «نارفعز «ليقاثم ةتس .ىكطصم ءألاقثم نورشعو ةعبرأ ءرم «ليقاثم ةتس «ةدعج ءالاقثم
 صّرقتو «ءفاص بارشب نجعتو «ةلوخنم ةقوحسم (74601265) ةيودألا هذه عمجت «ًالاقثم رشع

 . ظفحتو انركذ امك

 سوطيدورثملا
 (40هنهنمعو) ةيودأ نم هفّلأو :همساب يمسو ليلجلا «سوطيدورثم» هعنص نوجعم وه

 مومسلا ةعفنمل اعماج نوكيل رخأ (01563565) ضارمأ ىلعو ًاصوصخو .مومسلا ىلع ةبّرجم
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 قفتا امل مث «نامزلا كلذ ىف قايرتلا وه ناكف «ةفلتخملا (21568569) ضارمألاو ةفلتخملا

 ًأريسي رّيغو «يعافألا صارقأ هيف داز ءاهريغو تاّيحلا موحل ةعفنم ىلع ههّبن ام ؛«سخاموردنألا»

 مو دحاو ءيش يف هنم عفنأ ريبكلا قايرتلاو . ريبكلا قايرتلا ناكف ءناصقنلاو ةدايزلاب

 ديزأ وه لب قي دعي اناضقت قايرتلا نع سوطيدورشعلا صقني الف ءايشألا رئاس يف امأو . تايحلا

 كلت اهنإف ؛عفانملا كلت دع يف (5:ةنهعد# مالكلا لوطن الو «ةدئاف حجرأو ًاعفن اهنم ريثك يف

 ذالك رفوأ ةنرشلا نركتو «قايرتلل ةروكذملا

 : روهمجلل سوطيدورثملا ةخسن

 .مهارد ةرشع دحاو لك نم ءاريثكو ينيصرادو ليبجنزو نوقيراغو ٌرمو نارفعز ذخؤي

 سودوخوطسأو :تاسلبلا ناديعو رخذأو . ىلبابلا فرحلا وهو .سيمسلاو ردلكو لبنس

 ةراصعو : لفلفرادو .مطبلا كلع وهو تسامو ةنقو .سوطيفامكو ءطسقو :نسمويلاشيَسو

 دحاو لك نم ريشواجو ةعيمو ءيدنهلا جذاسلا وهو نريثيالامو «رتسدابدنجو 6 نينيتلا ةيحل

 .ءوقودو «نويدروقسو «ةدعج ناجنروسو ءدوسأ لفلفو «١ ضيبأ لفلفو ةخيلس . مهارد ةينامث

 نم لقمو «نويفوقو «صارقأو «ناسلبلا بحو «ناسلبلا نهدو ءانايطنجو .كلملا ليلكإو

 : ءىكطصمو ء«يمور لبينسو لا ؟نيمهرد باذس .مهارد ةعبس دنححاو لك

 ءومو ءٌجوو «نوسينأ .مهارد ةسمخ دحاو لك نم جنايزارلا رزبو ءانامدرقو «نويلاسارطفو

 لك نم نماماطقيد رمحأ دروو نويفأ .«مهارد ةثالث دحاو لك نم «نوراسأو « جنيبكسو

 ةعبرأ دحاو لك نم ء«نوقيرافويهلا رربو ء«روقنقسأ ةرسو ءايقاقأو ءوف ءمهارد ةسمخ دحاو

 نأ تي ام 0 ةيافكلا 00 ةوغرلا عر لاسعو قيتع يناحير بارش « فصنو 0

 يل

 رشع ةثالث يهو ««سونيلاج» ةخسن يف تسيل (34041هذ568) ةيودأ ةخسنلا هذه ىفو

 ءءاريثكو «نوراسأو .نماماطقيدو 7-5 سباي تتاذسو ناجمنروسو .ءنوقيراغلا

 يفو . لقمو عداوشأ لفلفو :ناسلنلا ناديعو .كلملا ليلكإو « سوطيفامكو ؛ سودوخوطسأو

 ىرخأ ةخدسن يفو .حلملاو سوسلا لصأ امهو ءةخسنلا هذه يف اسيل ناءاود «سونيلاج» ةخسن

 . باذسلا رزب وهو ءةخسنلا هذه ىف سيل دحاو (8460:ءك565) ءاود

 : سوطيدورثملا يف لمعتسملا نويفوق

 ءًامهرد نيرشعو ةعبرأ نزو مطبلا كلع «مهارد ةعبرأ نزو مجعلا عوزنم بيبز ذخؤي

 لبنسو «بيطلا رافظأو «قرزأ لقمو ينيصراد .ًامهرد رشع ينثا دحاو لك نم ّرمو رخذأ

 بصف .مهارد ةثالث دحاو لك نم ؛راغلا ّبحو .ءدعسو .كلملا ليلكإو «ةخيلسو «يمور

 ةخسن ةخسنلا هذهو ,فصنو نيمهرد نزو دوهيلا رفق .«مهرد نارمعز «مهارد ةعست نزو ةريرذلا

 نيمهرد ناعشيشراد ةدايز «نويبارس نبا» ةخسن يفو .دوهيلا رفق ةدايز اهيفو ««لهس نب روباس»

 . فصنو نيمهرد نوراسأ ةدايز ىرخأ ةخسن يفو «فصنو



 1. تانيذابارقلا يف ةبتارلا تابكرملا يف : ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا

 :ةرزع قايرت

 «ليقاثم ةتس ءاحرق رقاع «ليقاثم ةينامث رخذألا حاّقف ءالاقثم رشع ينثا نزو امامح ذخؤي
 رزب وهو نويلاسارطف ءالاقثم رشع انثا ّرم «ليقاثم ةتس يسيصراد ءالاقثم نوثالثو ةتس نارفعز

 ءاريثك «ليقاثم ةثالث دحاو لك نم « .يطيلقإلا يلبجلا رزجلا رزب وهو ءوقودو يلبجلا سفركلا

 رشع ةسمخ ينوجنامسألا نسوسلا لوصأ «ليقاثم ةينامث ساديطسقافويهلا ةراصع ءالاقثم نوثالث

 ءًالاقثم نورشعو ةينامث ضيبأ نابل « ليقاثم ةينامث «قرزأ لقم «ليقاثم ةتس جئايزارلا رزب ءالاقثم

  شاخشخلا بح «ليقاثم ٌةهست ةخيلس ءالاقثم نورشعو ةينامث جنبلا رزب ,ليقاثم ةتس تيربك

 جرتألا بح «دحاو لاقثم باذسلا رزب ءآلاقثم رشع انثا يدنه لبنس ءالاقثم نوثالث ضيبألا
 انامدرقو نوراسأو يكلاملا انكر فيقلا ىو «نالاقثم دحاو لك نم يماش قاّمس وأ رشقم

 عوزنم سباي رمحأ درو ءألاقثم نوثالث دوسأ لفلف «ليقاثم ةتس دحاو لك نم نويفأو نويبرفوأو

 نيدران :الاقثم نورشعو ةعبرأ ناسلبلا نهد ءالاقثم رشع انثا يدنه جذاس ؛ليقاثم ةعست عامقألا

 ىلفدلا قرو .ليقاثم ةتس دحاو لك نم مركلا حاقف وهو سيبانأو «يمورلا لبنسلا وهو يطيلقإ

 لبنسلا حاّقف ءالاقثم رشع انثا دحاو لك نم لفنرقو اثيمام ءالاقثم رشع انثا ىّقنم كل «ليقاثم ةتس

 ليقاثم ةعبرأ رملا حاقف «ليقاثم ةتس وف ءالاقثم رشع انثا ينيص دنوار «ليقاثم ةثالث يمورلا

 يربلا موصيقلا هل لاقيو فساجنلبلا وهو ايساماطرألا ةراصع ءًالاقثم رشع انثا ايلوميق «فصنو
 رشع انئثا دحاو لك نم يمور انايطنجو ٌرمو طسق كلاقتن نوقع ادنهلا لوضَأ .ًالاقثم نورشع

 ءالاقثم نوثالث جرتألا قرو فا هع ةويسفلا «ليقاثم ةعست نوروخوردنألا صارقأ ءالاقثم

 عقتني ام اهنم اعوقنم ةلوخنم ةقوحسم (34601618265) ةيودألا هذه عمجت ءالاقثم رشع انثا رخذأ

 نجعيو «لسعو بيبيز ذيبن وأ ثلثمب وأ يروهمجلا وأ ءلصألا وهو رهوجلا ديج فاص بارشب

 نمو ريبكلا قايرتلا لامعتساك لمعتسيو «ءانإ يف عفريو «هيلإ ةجاحلا ردقب ةوغرلا عوزنم لسعب
 ةدعملاب رضي قشألا نأل كلذ ىري ال نم مهنمو :ّىشألا نم أئيش هيف لعجيي نم ءابطألا

 . (ذا متفق عط)

 احرق رقاع «قاوأ سمخ دحاو لك نم ّرمو امامح ذخؤي :ةرزع قايرت نم ىرخأ ةخسن
 «فصنو قاوأ تس ىنبل ءفصنو ةيقوأ ةرشع انثا ةخيلس «قاوأ ةعبرأ رخذأ ,فصنو ناتيقوأ

 ناتيقوأ اسريإ ءنامهردو ةيقوأ نويلاسارطف «ةيقوأ ةرشع انثا نارفعز «فصنو ناتيقوأ وقود

 رشع ءاريثك «قاوأ عست نابل .,فصنو مهارد ةعبرأ دحاو لك نم لقمو جنايزارلا رزب «فصنو
 دبكو ثبشلا رزب «لاقثم رّشقملا جرتألا بح «قاوأ ثالث ساديطسقافويه ةراصع :«قاوأ

 لبنس «نالطر شاخشخلا رزب «لطر جنبلا رزب .نالاقثم دحاو لك نم رفص ناديعو يكلاملا

 انامدرقو نوراسأو نوسينأ «قاوأ ثالث قاّمس «نامهردو ةيقوأ سباي باذس «مهردو قاوأ عست

 ةيقوأ لفلف ءفصنو ناتيقوأ نويبرفوأ .ءفصنو مهردو ناتيقوأ نويفأ «قاوأ عبرأ دحاو لك نم

 ناتيقوأ رذالب «قاوأ ثالث دحاو:لك نم ناسلبلا بح جذاس «قاوأ عبرأ درو ةقيضتو

 تيربك «قاوأ عب عبس يطيلقإ لبنس «ناتيقوأ وم «قاوأ عبرأ يني ىنيصراد «قاوأ سمخ كل «فصنو

 ةسمخ جرشألا قر قرو «ليقاثم ةعبرأ دحاو لك نم رم 20000 ائيمام «قاوأ عبرأ
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 وهو موصيقلا ةراصع «ليقاثم ةعبس ناسلبلا نهد «ليقاثم ةثالث نوروخوردنألا صارقأ «ليقاثم

 ردق لسع «قاوأ سمخ لفنرق «قاوأ تس ضضح «قاوأ عبس ناجنلوخ «لطر ارصوشلا

 .ةعاخلا

 :هيف ةلمعتسملا نوروخوردنألا صارقأ

 بصقو ةنشأو «نوراسأو «نوسينأو ّرمو «قاّمسو «ضيبأ جنوبابو ءرمحأ جنوباب
 «ةلوخنم ةقوحسم (01«166ه5و5) ةيودألا هذه عمجت ؛ءزج دحاو لك نم ناسلبلا ناديعو «ةريرذلا

 بيبز ذيبن وأ «ثلثملا وأ يروهمجلا وأ لصألا وهو «رهوجلا ديج فاص بارشب نجعتو
 نإ ةبرشألا هذه دحأ نم اهيلع دازيو ةرم موي لك يف كّرحيو «ةيلاوتم مايأ ةثالث كرتيو «لسعو

 رع ةعبص قايرت ادهن لكلا يف فجور لانتع وزو نم اصارقأ صّرقيو «كلذ ىلإ جيتحا
 .اهلك رومألا يف قورافلا قايرتلا ةفيلخك وهو

 | : ةعبرألا قايرت

 لسعب نجعيو قدي «ءاوس ءازجأ ٌرمو «ليوط دنوارزو ءراغلا ٌبحو «يمور انايطنج ذخؤي
 ّرملا ناكم لعج نم ءابطألا نم نإ ليقو ء«راح ءامب لاقثم ةبرشلاو «ةيافكلا ردقب ةوغرلا عوزنم

 ةعبرألا قايرت اذه ءءزج نارفعزلا نم ةدايز ةخسن ىف دجو هنأ «تخيراهص» ىكحو ءاّدم أطسق

 . ةدرابلا (121563568) ضارمألا نمو «بكاقلاو براقعلا سبل نم عفني « (3ءلنمعو) ةيودألا

 :ربكألا صلخملا وهو اريطوس
 قستغلا عادصلاو راودلاو (8م11ءطقإل) عرصلا نم عفني عفنلا عماج (346لنهأمءو) ءاود اذه

 عنميف حدقلا بقعب هب لحتكي دقو 8( ا6) نيعلا ىلإ بلحتلا نم ةداملا عنميو 116201(2) ةشعرلاو

 (ط322119/515) جلافلاو (7هذ:عع) توصلا عاطقناو «نيعلاب (10150:067) ةفا ثودح عنميو .دوعلا

 (5:0) بنجلاو ردصلاو (آدن88) ةئرلا عاجوأو «نيعلاو (1ه8:5) نانسألا عجوو «ساوسولاو

 اصعو لمحلا (1ةمعدع) ناسل ءام ىف ايقس (81000) مدلا فذق نمو .«لسعلا ءام يف ايقس فيسارشلاو

 نوللا يفصيو «(10:ءددو) ناقريلاو اهعاجوأو (5:هددقعط) ةدعملا يف (8ة505) حايرلا نمو «يعارلا ظ

 (01563565)1) ضا رمأ و «81800(2ع7) ةناثملا حو رق يفشي دو « (120618160) ءاشجلا لي و ركفلا بهذي دو

 ةناثملاو ىلكلا لوضف ٌرديو :(5ماءءم) لاحطلاو اهماروأو .هب نقحيو ءاهصغمو .ءاعمألا

 (مهنم) عاجوأ نم عفنيو «(4ممءان1© ةوهشلا ضهنيف اهيلع ىلطيو «ريكاذملا يّوقيو «(8130465)

 ا م ل , جئشتلاو (301 سرقنلاو «(1هذه0) لصافملا

 وهو نويلاسارطفو رتسديبدنج «فصنو ةيقوأ دحاو لك نم رخذأو ةخيلس ذخؤي : هطالخأ

 ناققع سو اعيد «ناتيقوأ سفركلا رزب ءالاقثم رشع ةسمخ دحاو لك نم يلبجلا سفركلا رزب

 «ليقاثم ةتس دحاو لك نم نوراسأو ةلئاس ةعيمو اومعموردأ صارقأو ينيصرادو طسف «دحاو

 < ليفاقع ةعبرأ لتي ا ا ع :. ]يفاقم ةزيقع نويبتأ
 (84ءل01 ص عو) ةيودألا هذه عمجت . ليقاثم ةرشع نويفأ ١ ليقاثم ة ةعبرأ دحاو لك نم نارفعزو امامح

 ةتس دعب ةجاحلا دنع لمعتستو ءانإ يف عفرتو «ةوغرلا عوزنم لسعب نجعتو «ةلوخنم ةقوحسم
* 

 . رهشأ ل
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 : ربكألا صلخملا يف ةلمعتسملا اومعموردأ صارقأ

 دحاو لك نم هاوخنانو لفلفو لفنرقو ةريرذلا بصقو طسقو ناعشيشرادو امامح ذخؤي
 لبنس ءدحاو لاقثم وف «ليقاثم ةتس دحاو لك نم نارفعزو ىكطصمو ينيصراد «ليفاثم ةثالث

 (11«لنكمعو) ةيودألا هذه عمجت ,ليقاثم ةتس ّرم «ليقاثم ةعبس دحاو لك نم يدنه جذداسو بيطلا

 ؛لاقثم نزو نم ًاراغص ًاصارقأ صّرقتو ؛هريغ وأ فاص بارشب نجعتو «ةلوخنم ةقوحسم

 . لمعتستو لظلا يف ففجتو
 :وراد كرْزب نوحعم

 ؛قايرتلاو ءاينولفلا بهذم بهذت ةراتخملا ةريبكلا سرفلا (346016155) ةيودأ نم وه

 . (0هاذ جنلوقلا يف ةميظع هتعفنمو ”انكلمشلاو

 : هطالخأ

 نويفألا نمو ءدحاو وراتساد دحاو لك نم ضيبألا جنبلا رزبو نارفعزلا نم ذخؤي
 نمو «ناراتسإ دحاو لك نم ىنبللاو لبنسلا نمو « ةزو ًامهرد نورشع دحاو لك نم نويبرفوألاو
 ؤلؤللا نمو ءنامهرد ضيبألا لفلفلا نمو «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم لفنرقلاو يدنهلا جذاسلا
 .«ينيصرادو «ةلقاقو ءروفاكلاو ءكسملاو «ىربلا باذسلا رزبو رداشونو .«بوقثملا ريغ

 ءاحرق رقاعلاو «لمرحلا رزب نمو «مهارد ةينامث طسقلا نمو .مهرد نزو دحاو لك نم ةخيلسو
 دحاو لك نم ريشواجلاو رتسديبدنجلاو جنيبكسلا نمو .مهارد ةعبرأ دحاو لك نم لفلفرادلاو
 ةخسنلا يفو «مهارد ةينامث دحاو لك نم ناسلبلا نهدو جنوردلاو دابترزلا نمو «نيمهرد نزو
 «لخنتو «ةسبايلا قدت «مهارد ةعبرأ روفاكلا نمو «مهارد ةعبرأ ْرملا نم ةيمجعألاو ةينايرسلا

 لثم ةبرشلاو رهشأ ةتس قّدعيو لسعب نجعتو ءاعيمج عمجت مث .خوبطملا ءالطلا يف ةيقبلا عقنتو
 .رتاف ءامب ةزوجلا

 : ةايحلا ةدام ىمسملا وهو ةفسالفلا نوجعم

 دازلاك ءدشم « شجم .ماضه «حرفم . سفنلل ّوَمم ,(2طاءعمم) مغلبلا لوضف نم عفان

 ةدربألاب بهذيو ؛(1ةمواد#) ناسللا قالطناو «لقعلا ءاكذو ركذلاو ظفحلا يف ديزيو «بابشلل

 رمضيو ءركذلا يؤوقيو ينملا يف ديزيو 2(ال/1ه05) حايرلا نكسيو «(8مان26515) لوبلا سلس عطقيو

 ةرصاخلاو (13هذه0 لصافملاو رهظلا (مهنه) عاج وأ بمهذيو ؛(1هعاط) ناكبآلا بشي ومعلا

 . نيبلاحلاو

 جرطيشو «جليلبو «جلمأو «ينيصرادو «ليبجنزو «لفلف رادو لفلف ذخؤي : هطالخأ
 ةخسن يفو «رابكلا ربونصلا ٌبح فوجو جنوبابو «(76560 قورعو .يماش رودم دنوارزو
 جنوبابلا رْرَب نمو «ةيقوأ دحاو لك نم بلعثلا ىصخ وهو نويروطاسو «يدنه زوج :ىرخأ
 ذخؤيو قدي مث ءرمحألا بيبزلا مجع عزني «قاوأ ثالث بنعلا ّبح تابن نمو «ةيقوأ فصن

 ىلع هنم ذخؤيو ءانركذ يتلا ريقاقعلا هب نجعت مث «دقعيف لسع (81لفه265) ةيودألا عيمج لثم

 .ةريغصلا ةزوجلا لثم لاح لك
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 رث مل نحنو «بئاجعلا لك هبيكرت ىفو ءعفن لك هنع ءابطألا نمضت (01«346ءمعءو) ءاود اذه

 . هئاخ رتساو (1ةدهان#) ناسللا (21563565) ضارمأل ةضراعلا ةسبحلا ةلازإ ىف الإ ًاريبك أرثأ هل

 ةدرابلا (121563568) ضارمألا و نونجلا نم عفني ريبكلا اكليشلا نإ نالوقيف ءابطألا امآو

 (5ةعأول ةوقللاو ءةتكسلاو «(8مز1عمقإل) عرصلاو ((ةع19:515]2) جلافلاو ةيمغلبلاو ءةيوادوسلا

 ايلوخنلامو نايسنلاو ةقيقشلاو «(11620عط©) عادصلاو « سفنلا ثيدحو « ساوسولاو م9181ز0515)

 عفنيو .طاقسإلا نم عفنيو نينجلا ظفحيو ءناقفخلاو (1ءعمم:) ةشعرلاو «(8:هنص) غامدلا دربو

 ,(1ةمودع) ناسللا ءاخرتساو ءاهحايرو (آناعءانو) محرلا عاجوأو (ةنرتصع) لوبلا ريطقت نم

 (5هج208) ةدعملا يف دقعنت يتلا نابلآلاو مومسلاو رطفلا ررض نمو .(7هد51 ءيقلاو «راودلاو

 ةدرابلا ةنم ملا (73:0) عاجوألا عيمج نمو (10ذ80) لصافملا (طةنص) عجو نم عفنيو ءاهريغو

 .عفنأ مدخلا يف لب ليقو .ربنش رايخلا ءام يف ديدشلا دربللف «هب قيلي ام ءيش لكل ىقسي

 ءامب ةبلاغلا عاجوأللو «نوسينألا ءامب ([016:05) محرلا عاجوألو «لوصألا ءامب ةنطابلا ددسللو

 يذلاو .ءابطألا هلوقت ام اذهف «جسفنبلا نهدب نايبصللو «قلسلا لوصأ ءام وأ شوجنزرملا
 نع رصقم طالخألاو «مدلل قرحم بيكرتلا بّترم ريغ شّوشم (86691هنهم5) ءاود هنأ يدنع

 . صارقألا

 بوقثم ريغ ؤلؤل «نيمهرد نزو دحاو لك نم ربنعو روفاكو كسم ذخؤي : هطالخأ
 فصن ةدحاو لك نم ةقوحسم ةضفو قوحسم بهذ .مهارد ةرشع دحاو لك نم نارفعزو

 ءاقخأو تاذسلا ززبو سفركلا وزيو ةنشأو يطبن نانشأو نويبرفوأو لمرح رزبو امامح .مهرد

 «نويلهلا ناديع يهو «هبوشرامو دعسو ىنبلو ضيبأ قبرخو رفصأو رمحأ تيربكو ىيلبجلا رقبلا

 ناشجرازهو «ناسلبلا دوعو ءبلحملا ٌبحو ناريمامو «ضيبألا لمرحلا وهو دنفسإلا قورعو
 رزبو «رتسديبدنجو ءاوبزوجو «جذاسلاو ءرخذأآلا حاّقف نمو .نامهرد دحاو لك نم نادينسو

 زينوشو ةفكاسألا جازو ايكلاو بنرزلا نمو «مهارد ةرشع دحاو لك نم رزجلا رزبو «ريجرجلا

 ثبشلا رزب نمو ماخلا مسيربإلا نمو «مهرد فصن دحاو لك نم ربكلا لصأو بلعثلا ءرخو

 رقاعو .يدنه حلمو ءريفاصعلا ناسلو ءانايطنجلاو «ليبجنزلاو «جنوردلاو دابنرزلاو ءهلوصأو

 لبنسلاو لفنرقلا نمو .مهارد ةعبرأ دحاو لك نم انوطق رزبو ؛دوهيلا رفقو ءذّسِبو احرق

  ةسابسبلا نمو «مهارد ةينامث نزو دحاو لك نم ناشوايشربو ةلقاقلاو طسقلاو نوراسألاو

 ناديعو ةخيلسلا نمو ءاددع نورشع سبايلا حامللا نمو «نيمهرد نزو دحاو لك نم اسريإلاو

 جنايزارلا رزب نمو «مهارد ةرشع نزو رخذألا حاّمف نمو ,«مهرد فصن دحاو لك نم ةخيلسلا

 دحاو لك نم يزوخلا رتعصلاو يسرافلا رتعصلا نمو ,مهارد ةرشع دحاو لك نم سباي افوزو

 ةعبس دحاو لك نم ينيص دنوارو ناطيحلا يف يلابلا نيتلا بوعكو درواذابلا نمو «مهارد ةعبرأ

 بحو رّودملاو ليوطلا دنوارزلاو نويفألاو لفلفرادلاو دوسألاو ضيبألا لفلفلا نمو . مهارد

 حاّقف نمو «قناود ةعبرأو نيمهرد نزو يدنهلا زوجلا نمو ءًامهرد نيرشع دحاو لك نم جنبلا

 «ناعشيشرادلاو اسريإلا ةراصعو «ةدعجلاو «سوجملا موهو «سبايلا ابدنهلا قورعو .فالخلا
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 ليلكإ نمو «عبرو مهارد ةعبرأ دوسألا ناذجنألا نمو .مهرد نزو دحاو لك نم موصيقلاو

 تشك رب تشكو هدرز: تنقكناو لوقلا 3812: رعب نمو «قناود ةعبرأو مهارد ةعبرأ نزو كلملا

 ةعبرأ نزو ةعبرم قرط عبرأ بارت نمو «نيمهرد دحاو لك نم ريشواجو جنيبكسو بيط تيتلحو
 .مهأرد

 ةدايز ةيمجعألا لوصألا يف اثليشلا يف لخدي امم (84411265) ةيودألا نم دجو يذلاو

 رمحألا يريخلا لوصأ ويقر يسرا نشل دنفسإلاو «بنرزلا ةخسنلا هذه يف ام ىلع

 نزو انامدرق «مهارد ةعبرأ يناتسبلا لفنرقلا وهو كشمجنلف «نامهرد ءانحلا حاّمف «مهارد ةعبرأ
 كلملا موتخمو ءيرصملا سالا ّبحو «ناسلبلا ناديعو «ناسلبلا ٌّبحو «ينيصدنوار .مهرد
 ةعبرأ رّشقملا نابلا بح :؛مهارد ةثالث اًوبريخ .نامهرد دحاو لك نم نتنم تيتلحو ءدواد رجحو

 ٌرمو ثاغمو لهبألا زوجو دنرفا تفجو مرفسادرومو ابرهكو ثوشك .مهرد ريشابط .مهارد

 ةثالث حيش «مهارد ةثالث نوسينأ «نامهرد دحاو لك نم ضيبأو رمحأ نانمهبو روخامرمو

 «نسوسلا ةراصعو .نويلاسارطفو وقودو .«نيجعلا حلم وهو زبخلا حلمو دزربط حلم . مهارد

 دحاو لك نم ايناوافلا ناديعو سبايلا جرتآلا روشق .مهارد ةثالث دحاو لك نم تفاغلا ةراصعو

 ّرم زولو يلبجلا قبحلا وهو لايقلق ء«مهارد ةتس سيطانغم .مهارد ةسمخ نادروك .مهارد ةعيورأ

 لثم لسعب نجعتو ءديجلا ءالطلاب ةيدنلا عقنتو لخنيو سبايلا قدي .مهارد ةعبس دحاو لك نم

 تم ةيردشلا و «يىينشا ةعض عع ةرؤزاك ءانإ يف عفريو «تارم ثالث (34ءةنءعمعو) ةيودألا نزو

 . رتاف ءامب ةصمحلا

 ةرشع نزو بوقثم ريغ ؤلؤل ,نيمهرد نزو ديج كسم ذخؤي :ىرخأ ةخسن نم هطالخأ
 .مهارد ةعبرأ نزو ربتع .مهرد فصن دحاو لك نم ةلوحسم ةضفو لوحسم بهذ ؛«مهارد

 لك نم بيطلا لبنسو لفنرق «مهارد ةعبرأ قرحم ريغ وأ قرحم مسيربإ «مهرد فصن بنرز
 لصأ «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم جنوردو دابنرز «مهارد ةرشع نزو نارمعز ءمهارد ةعبرأ دحاو

 نزو يدنه جذاس «مهرد فصن نزو ىكطصم «نامهرد امامح ء«مهرد ينوجنامسألا ةتموسلا

 ةخيلسو ةخيلسلا ناديع «ًاددع ةرشع حامل ءمهرد ةسابسب ءمهرد فصن ناسلبلا بح «ةرشع

 .مهارد ةعبرأ دحاو لك نم «ثبشلا لوصأو ليبجنزو ضيبأ لفلف «مهارد ةسمخ دحاو لك نم

 ندزو نوسرفوأ «مهارد ةرشع رتسديبدنج ,مهارد ةرشع اوبزوج «مهارد ةينامث نزو ءّرم ءطسق

 ريفاصعلا (1ةمعدع) ناسل حاّشفو يمور انايطنجو ثبشلا رزب ,مهارد ةرشع رخذألا حاقف « نيمهرد

 جنايزارلا رزب «مهارد ةينامث لمرحلا رزب «مهارد ةينامث نزو ةلقاق «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم

 ءادوسلا ةبحلا وهو زينوش «مهارد ةعبرأ يدنه حلم «مهارد ةينامث ناشوايشرب ناديع « مهارد ةتس

 ء«مهرد فصن ةفكاسألا جاز «مهارد ةتس نزو وف ؛«مهارد ةعبرأ يسراف رتعص «مهرد فصن

 «نامهرد دحاو لك نم رفصأ تيربكو ةنشأو باذسلا رزيو سفركلا رزب «نامهرد يطبن نانشأ

 ةرشع ريجرجلا رزب «مهارد ةعبس نزو درواذاب «نيمهرد نزو ةيلبجلا زعملا وأ ةيلبجلا رقبلا ءاثخأ
 رقاع ءًامهرد نورشع دحاو لك نم جنبلا رزبو لفلف رادو دوسأ لفلف «مهارد ةعبرأ لهبأ «مهارد

 ليوط دنوارز .«مهرد نزو قرطلا نم تاعبرملا بارت ءامهرد نورشع نويفأ ءمهارد ةعبرأ احرق
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 ةرشع ارفوزلا رزب «مهارد ةعبس ينيص دنوار «مهارد ةعبرأ جرحدم دنوارز ءًامهرد نورشع
 مهارد ةعبرأ كلملا ليلكإ «مهارد ةعبرأ ناذجنألا رزب «قنادو مهارد ةعبرأ يدنه قدنب .«مهارد

 «ناقنادو مهارد ةعبرأ رشقملا ءاّنقلا بح ,مهارد ةعبرأ دحاو لك نم ْذَسِبو انوطق رزب «فصنو

 رزبو ينيص ناريمامو ةلئاس ةعيمو دعسو دوسأو ضيبأ قبرخو روفاك «مهارد ةعبرأ دوهيلا رفق

 تشكو ابدنهلا رزبو لوغلا رعشو رفصلا عباصألاو ناغشادب «نامهرد دحاو لك نم نويلهلا

 ثبح ءمهرد كوشلا ءام وأ سوسلا ءام ءنامهرد ناسلبلا ناديع «نامهرد دحاو لك نم تشكرب

 ناطيحلا يف يذلا نيتلا دقع «نامهرد ضيبأ لدرخ وهو ديفسادنفسإ لوصأ .مهرد بلحملا

 نادنبششو ناشجرازه .مهرد فصن ربكلا لوصأ روشق «مهرد فصن بلعثلا ءرخ «مهارد ةعبس

 اهنم عقتنا ام عقنيو «ةلوخنم ةقوحسم (86601هن65) ةيودألا هذه عمجت «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم

 .ةصمحلاك ةبرشلا ءرهشأ ةتس دعب لمعتسيو «ءانإ يف عفريو لسعب نجعيو «يناحيرلا بارشلاب

 ءامب وأ ؛جنادهاشلا ءامب ةطنح ةبح ردقب هنم طعسي «سفركلاو جنايزارلا لصأ روشق ءامب
 شوجنزرملا

 «ندبلاو (868:12 بلقلا يوقيو .حرفمي «يدنه (01«384ءكمعو) ءاود وهو :وراد شونأ

 هيف تسيلو «ميظع دبكلل هعفنو «(96556) قرعلاو ةهكنلا بيطيو رافصلاب بهذيو نوللا نسحيو

  .هدعبو ماعطلا لبق ذخؤيو «ةرهاظ ةّرضم
 ىكطصمو لفنرق «مهارد ةسمخ ءدعس .مهارد ةعبس «يسراف رمحأ درو ذخؤي : هطالخأ

 لاهو ةلقاقو ةسابسبو نارفعزو بنرزو ةفرق «مهارد ةثالث دحاو لك نم «نوراسأو لبئسو

 طلختف «ريرحلاب لخنلا دعب (066ةنءنه6©) ةيودألا هذه ذخؤت «نامهرد دحاو لك نم ءاوَنَّزْوَجو

 لاطرأ ةعستب خبطيف «لطر «ثيدحلا ديجلا ىّقنملا جلمألا نم ذخؤي مث «قحسلاب ًامكحم ًاطلخ
 ذينافلا نم هيلع ىقليو ءردقلا يف ءاملا كلذ داعيو ىفصي مث «ثلثلا ىقبي ىتح بذع ءام

 نعوردعلا عفرت مث .ظيلغلا قوعللا ماوق يف ريصيو .ظلغي ىتح قفرب ىلغي مث «نالطر يرجشلا
 اذإف ؛ًايؤتتسم اطالتخا طلتخي ىتح فالخ دوعب كّرحتو ءاّرذ (06601ه65) ةيودألا اهيف ٌرذتو رانلا

 . نيلاقثم ىلإ لاقثم نيب ام هنم ةبرشلا ءرضخأ ءانإ يف لعج (0014) درب

 : يدنه رخآ نوجعم
 للا (5هصفعط) ةدعملا يقنيو (8:ع00 رصبلا يوقيو نوللا يمصيو لوألا نم بيرق وه

 . (طن1عو) ريساوبلا نم عفنيو ةعيبطلا

 «نويروطنقو ىونلا ةعوزنم جلمأو جليلبو دوسأ جليلهو لفلف رادو لفلف ذخؤي : هطالخأ
 ناسنإ لكل رثكأ وأ لاقثم ةبرشلا .هنجعي ام ردق رقبلا نمسو لسع «ريتاسأ ةعبرأ دحاو لك نم

 .هتوق ردق ىلع

 : يزجلاب فرعي نوجعم
 نم عفنيو (5:همص05) ةدعملا يّوقيو ةدربألاو (1:عم) ةكحلاو ةليلملاو نيترملا نم عفني

 . عامجلا ىلع يوقيو ماعطلا يهشيو (171105) حايرلاو (©ه110 جنلوقلا

 احرق رقاع «مهارد ةتس دحاو لك نم «لفلفرادو ةدبرتلا بابلو اينوُمْفَس ذخؤي : هطالخأ
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 نم .«بنرزو لفنرق «مهرد نزو دحاو لك نم «يدنه حلمو ليبجنزو هاوخنانو سفركلا رزبو
 لك نم «نارفعزو دز ربط ركس «نامهرد .رشقم بلحم .«لاّقثم .ةجنلف «مهرد فصن دحاو لك

 .ركسلاو نارفعزلاو اينوُمَقَسلا الإ لخنلا دعب (36لنءاسعو) ةيودألا هذه ذخؤت .مهارد ةثالث دحاو

 .ةوغرلا عوزنم لسعب نجعنتو ءًامكحم اطلخ (046ل16865) ةيودألا طلخت مث افسح قدي اهنإف

 . مهارد ةثالث ىلإ فصنو نيمهرد نيب ام ةبرشلا ءىفصتو «نيترم اهنزو لثمو

 ماعطلا لبق لوانتي ةّرضم هيف سيلو .ءدبكلاو (5:همصدعط) ةدعملا عفنيو «(017655]) قرعلاو ةهكنلل

 عبو

 لينسو ىكطصمو لمنرف ءازجأ ةيئأامث دعس ؛ ءازجأ ةتس رمحأ درو ذخؤي : هطالخأ

 ةلقاتو ةضاعف «ناءزج دحاو لك نم نارفعزو بنرزو ةفرف ءءازجأ ةثالث دحاو لك نم نوراسأو

 نم امهرد نوثالثو ةثالث نزو لكل ذخؤيو . لخنيو قدي .ءزج دحاو لك نم اوب زوجو اوب لاهو

 ىفبت ىنح ءام لاطرأ ةعبسب لطر لك توي ثيدح جلمأ .لطر هئنز (11عل1ع1265) ءاودلا عميعمخ

 ا 5008 كو 0/1 د وألا هيلع رت م : ظيلغلا قوعللا ماوق يف ريصي

 . فهصنو لاقثم ةبرشلا .ءارضخ

 . هلبق يتلا نيجاعملا يف ةروكذملا عفانملل برجم

 فقروو ءناسلملا ثبحو ءّرملاو ءانايطنجلاو .جرتألا روشق نم ذخؤي : هطالخأ ٠

 نمو .٠ . مهأرد ةعبرأ دحاو لك نم جنوردلاو .دابنرزلاو .كشمجنرفألا رزبو .«هرربو .هيوجنرذابلا

 نيدرانلاو نارفعزلاو جولاو ينيصرادلاو طسقلا نمو «لاقثم دحاو لك نم ربنعلاو كسملا

 «لاقثم فصن روفاكلا نمو «نالاقثم يدنهلا دوعلا ن نمو «مهارد ةثالث دحاو لك نم نيتنسفألاو

 رزبو تفللا رزبو ريجرجلا رزب نمو .ءفصنو نامهرد دحاو لك نم نويلاسارطفو ّرملاو وفلا نمو
 .مهارد ةثالث نزو نويفألا نمو .«نامهرد دحاو لك نم لفلفلا ّبحو ريفاصعلا ناسلو ثاّركلا

 .برشي مث رهشأ ةتس رّمخيو «مسرلا ىلع نجعي

 : انتعنص نم ريغص يقايرت نوجعم
 .يدنه دوع «ضيبأ لفلف «ينيصراد ءانايطنج ءّرم طسق «ناسلبلا ٌبح ذخؤي

 . لمعتسيو نجعي .ءرج عبر رتسدابدنج ءءزج ثلث كسم ءءزج دحاو لك نم .نويلاسارطف

 ءاعمألاو «ةدرابلا (5:ههصدءاط) ةدعملا عاجوأ و (8(2مأ1عمقإل) عرصلاو ناقفخلا نم عفانلا

 قاوفلاو سفنلا رسعو (101865؛) مضهلا رسعو «ةليوطلا (81000) مدلا (5ءمونو) ةنوفعو ددسلاو

 . لفلفرادو .دوسأ لفلفو ءّرم طسقو ةخيلسو .«سوسلا بر رتسدابدنج دخؤي : هطالخأ . ديدشلا
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 ء«مهرد نزو ريشواج .مهارد ةثالث نزو دحاو لك نم بيطلا لبنسو «نارفعزو نويفأو ةعيمو

 عمجت «مهارد ةعست ّرم ء«مهرد فصن دحاو لك نم بوقثم ريغ ؤلؤلو جنوردو دابنرز قناد كسم

 ةجاحلا دنع لمعتستو «ةوغرلا عوزنم لسعب نجعتو .ةلوخنم ةقوحسم (14601همعو) ةيودآلا هذه

 . هصخ رله

 : ريبكلا لفيرطألا

 ءاخرتساو ءًاصوصخ ءاعمألا دربو (58:هسهمط) ةدعملا دربو (©0ذو650 مضهلا ءوس نم عفانلا

 .هابلا يف ديزيو (8120062) ةناثملاو (5:هددصهعاط) ةدعملا

 جرطيشو يلبج سفرك رزبو جلمأو جليلب .مهارد ةتس رّشقم دوسأ جليلهإ ذخؤي : هطالخأ

 دزو دحاو لك نم جوو لاهو امامحو لبنس «ةيقوأ دحاو لك نم يسراف رتعصو هاوخنانو يدنه

 نم يدنه حلمو كشمرانو دوسأ لفلفو ضيبأ لفلف .مهارد ةعبرأ نزو ينيصراد ؛«مهارد ةثالث

 «مهرد فصن رداشون «؛فصنو ةيقوأ لدرخ ؛« قاوأ ثالث ديدحلا ثبخ «ةيقوأ فصن دحاو لك

 دنع لمعتسيو «ةثالث دحاولل ةوغرلا عوزنم لسعب نجعيو ءزوللا نهدب ٌتليو «لخنيو قدي
 . ةجاحلا

 يلبجلا سفركلا رزبو جلمأ ريشو جليلبو يلباك جليله ذخؤي :ىرخأ ةخسن نم هطالخأو

 ضيبأ جنتوفو رمحأ جنتوف .ءزج دحاو لك نم لقاقشو يدنه جرطيشو ةسابسبو ناديزوبو

 ةيودألا هذه عمجت ءءزج فصن دحاو لك نم رمحأ نمهبو ضيبأ نمهبو ريفاصعلا ناسلو

 . ةجاحللا دنع لمعتستو «نمسلابو ةوغرلا عوزنم لسعب نجعتو «ةلوخنم ةقوحسم (1460101265)

 (2م10 اعصمءم) د رابلا جا زملا ءوس نم عفني يدنه (34«لنءمعو) ءاود وه : ريبكلا نارهماز

 تاكرح حلصيو .ءادوسلاو ساوسولا نم عفنيو هابلا يف ديزيو .(5[(همصقعط) ةذعملا فعض نمو

 .ةاصحلا تتفيو (8120067) ةناثملاو ىلكلا حلصيو «نينجلا ظفحيو «ندبلا

 ةثالث دحاو لك نم جرحدم دنوارزو ليوط دنوارزو ٌرمو طسقو جو ذخؤي :هطالخأ

 رزبو ايوركو هاوخنانو سفركلا رزب .ريتاسأ ةسمخ دحاو لك نم ليبجنزو لفلف راد ء«ريتاسأ

 ناذآو ضيبأ جنتوفو رمحأ ججتوفو ءريجرجلا رزبو ءاقمحلا ةلقبلا رزبو ةبطرلا رزبو . جنايزارلا

 ناديعو ةريرذلا بصقو ةنشأو لفنرق :تاسا كب دجاور لك هه فيقلا ورنو ينامرك نوّمكو رأفلا

 ةسابسبو ةخيلسو ناسلبلا بحو بنرزو حيشو كلملا ليلكإ يتاسأ هن ةثالث دحاو لك نم ناسلبلا

 لك نم ىونلا ةعوزنم جلمأ ريشو جليلبو رفصأ جلبلعإ د اا ةعبرأ دحاو لك نم ةفرقو ةّلقاقو

 جنبلا رزبو ءمرفسادرمو روخامرمو سآو «ضيبأ قبرخو .«سباي حافل :يتاسا ةيلامت دختأاو

 رشقم جرتألا بحو كشرزو «يدنه جرطيشو «يناتسب كسحو . يناتسبلا جنبلا رزبو «يربلا

 رشع ةعبرأ دحاو لك نم ريفاصعلا ناسلو ضيبأ نمهبو رمحأ نمهبو يدنه س ساربنسو رورعزو

 ةييئاسا ةثالث دحاو لك نم تشكتجندفلا رزبو يَّربلا انقلا لوصأ ءاددع نوثالث اًوبزوج .الاقثم

 ةثالث دحاو لك نم رتسدابدنجو نويبرفوأو نويفأ ء«مهارد ةتس دحاو لك نم امامحو رزجلا رزب

 وقودو نويلاسارطفو ومو ةبلحو يدنه جذاس «مهارد ةعبرأ ىونلا عوزنم دوسأ جليله ءمهارد

 «ةلوخنم ةقوحسم 046019565) ةيودألا هذه عمجت ٠ .«مهارد ةتس دحاو لك نم ينيص دنوارو
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 ةيودألا نزوب رقبلا نمسو ءاهلك ةفوضوملا (0464نكم65) ةيودألا نزوب ضيبأ ذيناف ذخؤيو

 هحفتو اعيمج ةجسلاو ةيودآلاو :ةقافلا ثزوي ةوغرلا عوزنم لسعو ًاعيمج ذينافلاو 0601هن565)

 ظلغيو «بوذي ىتح خبطي ؛ءام لاطرأ ةثالث هيلع ىقلتو عطقيو ذينافلا ذحؤي «ةفصلا هذه ىلع
 ةقوحسملا (41«00كدعو) ةيودألا هب ّتلتو رقبلا نمس رتفيو «لسعلا هيلع ىقلي مث «لسعلاك ريصيو

 (81ءلنءمعو) ةيودألا هيلع ٌرذتو ءريبك نواه يف ناخوبطملا لسعلاو ذينافلا ىقلي مث .ةلوخنملا

 ةتس عفريو ءاليوط ًانامز لسع هيف ناك فرظ يف ريصيو «يوتسي ىتح نجعيو «نمسلاب ةتوتلملا
 راح ءامب مايأ ةثالث مايأ ةثالث هرخآو رهشلا لوأ يف ةصفعلاك هنم ةبرشلا كلذ دعب لمعتسيو ءرهشأ

 ] . ةذبنألا ضعبب وأ

 دحاو لك نم جرحدمو ليوط دنوارزو ّرمو طسقو ّجو ذخؤي :ىرخأ ةخسن نم :هطالخأو

 لدب ناراتسإ ىرخأ ةخسن يفو ءريتاسأ ةسمخ دحاو لك نم ليبجنزو لفلف راد «ريتاسأ ةثالث

 «شوجنزرملا رزبو ريجرجلا رزبو خفرفلا رزبو جنايزارلا رزبو ايوركو هاوخنانو سفرك رزب ةسمخ

 ةنشأو لفنرق ريتاسأ ةتس دحاو لك نم ثبشلا رزبو «ينامرك نوّمكو رمحأو ضيبأ يردوتو

 ٌبحو بنرزو حيشو كلملا ليلكإ «ريتاسأ ةثالث دحاو لك نم ناسلبلا ناديعو ةريرذلا بصقو

 سباي ساو «سباي حافل .ريتاسأ ةينامث دحاو لك نم ةفرقو ةلقاقو ةسابسبو ةخيلسو ناسلبلا

 يدنه جرطيشو كسحو «يناتسبلا جنبلا رزبو «يّربلا جنبلا رزبو ءروخامرمو «ضيبأ قبرخو
 نم ريفاصعلا ناسلو رمحأو ضيبأ نانمهبو ساربنسو رورعزلاو رشقملا جرتألا بحو «كشرزو

 نيف تفك تملا رووو:قربلا انقلا لوصأ «ًاددغ نوثالث اوبزودع ءالاقتم نورشعو ةعنرآ كخااز لك

 نويبرفوأو نويفأ ءمهارد ةتس دحاو لك نم امامحو رزجلا رزبو «ريتاسأ ةثالث دحاو لك

 ةبلحو يدنه جذاس «مهارد ةعبرأ نزو دوسأ جليلهإ «مهارد ةثالث دحاو لك نم رتسدابدنجو

 دعب (34ءل1ءهعو) ةيودألا هذه عمجت «مهارد ةتس دحاو لك نم ينيص دنوارو وقودو نويلاسارطفو

 عفرتو لسعب نجعتو «نمسلاب تلتو ءاهلك (0464:هأه65) ةيودألا نزوب ذينافلا اهعم لعجيو لخنلا

 . كلذ نود فيعضلاو «يوقلل نيمهرد نزو ةبرشلا ءءانإ يف

 . ريبكلا نم عفنلا بيرق :ريغصلا نارهمار

 ةثالث دحاو لك نم «ليوطلاو جرحدملا دنوارزلاو طسقلاو حولا نم ذخؤي :هطالخأ

 لفلفرادلاو لفلفلا نمو «ناراتسإ دحاو لك نم «لمرحلا رزبو داشرلا ّبح نمو «ريتاسأ

 رزبو تفللا رزبو دعسلاو ايوركلاو سفركلا رزب نمو «ريتاسأ ةسمخ دحاو لك نم ليبجنزلاو

 ناتكلا رزبو ثاركلا رزبو رمحأو ضيبأ يردوتو رورعزلاو ريجرجلا رزبو لصبلا رزبو ةبطرلا

 ويكرانو جنتوفو ءاقمحلا ةلقب رزبو رّشقملا جرتألا رزبو هاوخنانو جنايزارلا رزبو يقوقدنحلا رزبو

 .مهارد ةرشع دحاو لك نم «رزجلا رزبو ثبشلا رزبو ينامرك نوّمكو شوجنزرملا رزبو ةبلحو
 بنرزو ةريرذلا بصقو اًوّبزوجو دعسو نسارو ةفرقو ةلقاقو يدنه جذاسو ةنشأو ليهو لفنرق

 ةسابسبلاو ةخيلسلا نمو .امهرد نورشع دحاو لك نم ناسلبلا ٌبحو روخامرمو كلملا ليلكإو

 درولا نمو .ًامهرد نورشعو ةعبرأ دحاو لك نم «لبنسو ريفاصعلا ناسلو كشرزو سآلا ٌبحو
 ةثالث دحاو لك نم ؛جلمألاو جليلبلاو يلباكلا دوسألا جليلهإلا نمو «مهارد ةسمخ «سبايلا
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 رتسدابدنج .مهارد ةثالث ٍدحاو ّلك نم «نويبرفوأو نويفأو ضيبألا جنبلا رزب نمو ءريتاسأ

 ناجنلوخو جنب رزبو «ينيص دنوارو ضيبأو رمحأ نمهبو دابنرزو كسحو يدنه جرطيش . راتسإ

 طلخي «(44:هنه6) ةيودألا هذه عيمج نزوب ءذينافلا نمو .ريتاسأ ةثالث دحاو لك نم «ةعيمو

 .رتاف ءامب لاقثم ةبرشلل .ةوغرلا عوزنم لسعب نجعتو رقبلا نمسب تليو
 ةناثملاو ىلكلا نم (13826) لوبلا تالآ نخسي نوجعملا اذه : سونيلاج نوجعم

 ] .ندبلا حلصيو ددسلا حتفيو « (8120462)

 بصقو «بيطلا لبنسو ءّرم طسقو ءامامحو ءدوسأ لفلفو «ضيبأ لفلف ذخؤي : هطالخأ
 رزبو «ةرجنألا رزبو ءاحرق رقاعو «ءنوسينأو «سفركلا رزبو «نارفعزو «يدنه جذاسو «ةريرذلا
 عوزنم لسعب نجعيو «ةقوحسم (00601هن565) ةيودألا هذه عمجت «ةيواستم ءازجأ يلبجلا باذسلا

 . سفركلا لصأ روشقو «جنايزارلا لصأ روشق ءامب مهرد نزو ةبرشلا لمعتستو «ةوغرلا
 . مدلا فذقو لاعسلاو (آنا6:) دبكلا ©ةنت) عجو نم عفان : سونيلاجل رخآ نوجعم بيترت

 «مهارد ةعبرأ قرزأ لقم «مهرد نزو دحاو لك نم ينيصرادو نارفعز ذخؤي :هطالخأ

 لك نم ّرمو نيدرانو ةخيلس «نامهرد ةريرذلا بصق «مهارد ةثالث رخذأ «قناود ةعبرأ سونالفسأ

 عوزنملا بيبزلا نمو «قاوأ ثالث لسعلا نمو «ريتاسأ ةثالث ورسلا غمص نمو «نامهرد دحاو

 . .٠ لسعي نجعيو لخنيو قدي . يفكي ام ديجلا ءالطلا نمو ءامهرد نيتس نزو مجعلا

 (كهذه0) لصافملا (مةند) عاجوأ نمو أدج (6هانا) سرقنلا نم عفانلا :سمره نوجعم

 .«(آءاع”نو) ناقريلاو ءاقستسالاو .ءاعمألا حورقو 0771005(2) حايرلاو ةدعملاو ةيلكلا عاجوأو

 . نامهرد وأ لاقثم ةبرشلاو (6000) سرقنلاو لصافملاب هصاصتخاو ءراودلاو

 وفو «نويبرفوأو «باذسلا رزبو ءانامدرقو ٌجوو «نوراسأو «نوقيراغ ذخؤي : هطالخأ

 هاوخنان «ناتيقوأ دحاو لك نم ائينطرعلا لصأو ليوط دنوارز .ةيقوأ دحاو لك نم سباي افوزو

 دحاو لك نم سفركلا رزبو اشاح «قاوأ تس يمور انايطنج «ناتيقوأ دحاو لك نم لفنرقو

 ثالث دحاو لك نم ّرمو ّرم طسقو ةخيلس «قاوأ نامث زيزعلا وهو قيقد نويروطنق «ناتيقوأ
 لك نم نوسينأو ةدعج «ناتيقوأ دحاو لك نم نويلاسارطفو يلبج جنتوفو بيطلا لبنس «قاوأ

 هذه عمجت «قاوأ نامث دحاو لك نم نويدروقسأو سويردامكو سوطيفامك «قاوأ ثالث دحاو

 يف برشتو ءانإ يف عفرتو ةوغرلا عوزنم لسعب نجعتو «ةلوخنم ةقوحسم (41«84هنه65) ةيودألا

 ظ . عيبرلا مايأ

 باذسلا رزبو انامدرقو نوراسأو ٌجوو نوقيراغ ذخؤي :ىرخأ ةخسن نم :هطالخأ

 انايطنج «نيتيقوأ دحاو لك نم لفنرقو ةاوخنان ةيقوأ دحاو لك نم سباي افوزو وفو نويبرفوأو
 طسق «قاوأ نامث قيقد نويروطنق «نيتيقوأ دحاو لك نم سفركلا رزبو اشاح «قاوأ تس

 لك نم نويلاسارطفو يلبج جنتوفو لبنسو ّرم «قاوأ ثالث دحاو لك نم ليوط دنوارزو ةخيلسو
 نويدروقسأو سوطيفامكو سويردامك «قاوأ ثالث دحاو لك نم ةدعجو نويسارف «نيتيقوأ دحاو

 . عيبرلا تقو يف دحاو لاقثم وأ «نامهرد ةبرشلا ةيافكلا ردقب لسع «قاوأ نامث دحاو لك نم

 عجو نمو ء«دراب ءامب مهرد يثلث نزو هنم يقس اذإ ريحزلا نم عفني : سمرهل أضيأ نوجعم
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 .جوزمم لخب (5(هم205) ةدعملا عجولو ءرتاف ءامب ىّمحللو نيبجنلجلا ءامب (آن»0) دبكلا (©هند)
 ىّمح هب نكت مل نإو «رتاف ءامب قانخلاو «(©هنه) عاجوألا رئاسلو ةجوزمم ةرمخب ىلكلا عجولو
 لاقتعالو هلثمب ةرصاخلا عجولو «ةالقاب ردق جوزمم لخب (81004) مدلا فزنلو «جوزمم ءالطبف
 ساوسولاو (5120) سأرلا عجول حلصيو ؛جوزمم قيتع ءالطب (78:245) حايرلاو ءاعمألا
 .جوزمم بارشب ليللا لوأ يف ىقسي سبايلا (20نهط) لاعسلا نمو ليللاب يقس اذإ .نونجلاو

 اذإ ةلتاقلا مومسلا نم عفنيو «عوسلملا عضوملا ىلع ىلطيو «نيبجنرتلا ءامب تايحلا عسل نمو
 . بّرجم هنأ هعضاو معزو رادويد نبل عم يقس اذإ «بلكلا بلكلا ةضعلو انايطنجلا ءامب يقس

 نارفعزلا نمو «ريتاسأ ةسمخ دحاو لك نم جنبلا رزبو ضيبألا لفلفلا نم ذخؤي : هطالخأ
 «نجيفلاو «حافللا لوصأو احرق رقاعلاو جذاسلاو قشألاو نويبرفوألا نمو ريتاسأ ةرشع نويفألاو
 «ريتاسأ ةثالث ناسلبلا ناديع نمو .ريتاسأ ةتس دحاو لك نم سفركلا رزبو «لبنسلاو ؛ةخيلسلاو

 .انفصو امك لمعتسيو نجعي «ةيافكلا ردقب ةوغرلا عوزنملا لسعلا نمو
 ظ : جنيبكساكلا

 مهتوقلو مهعرصو نايبصلاو لافطألا (215ء355) ضارمأ نم عفني عفانملا ريثك نوجعم وه

 ةدايز لذعيو «(101605) محرلا (52هعان]ن100) قانتخاو .ماحرألا عفنيو .مهجنلوقو .مهزازكو

 . (لاعمانك) مح رلا (ا05:/8) حاي در نكسي دو «١ ضيحلا

 جنايزارلا رزبو «لمرحلا رزبو حوربيلا لصأو ءديرفا تفجو «ةخيلس ذخؤي : هطالخأ
 لاه . مهارد ةعبرأ دحاو لك نم ربنعو كسمو .جرحدم دنوارزو ليوط دنوارزو ناسلبلا بحو
 لفنرق «ًامهرد رشع انثا دحاو لك نم رفصأ جليلهإو اوب زوجو طسقو نويفأ «ًامهرد رشع ةعبرأ
 دحاو لك نم سوسلا رزبو رفصأ خينرزو ائرسكلا نوجعمو ةفرق ءامهرد نورشعو ةعبرأ

 .مهارد ةتس دحاو لك نم ناحرتسد نهدو رمو جنوردو جنيبكس مهارد ةينامث جو «نامهرد

 ةعيم ءًامهرد رشع ةسمخ ثاغم :يهارد هريشع دحاو: لك نسواربعرو دععر ةسابسبو تشبعغات

 ةثالث دحاو لك نم لهبألا رزبو ورسلا زوجو سآلا قرو وأ مرفسادرم ءامهزو رفع ةسمخ ةلئاس

 . لمعتسيو ةوغرلا عوزنم لسعب نجعيو لخنيو قدي «مهارد
 دحاو لك نم ردنكو بيطلا رافظأو ةريرذلا بصق ذخؤي :هيف ةلمعتسملا اثرسكلا ةفص

 نم دوعو كسم ؛«مهارد ةعبرأ ةعيم .مهرد نزو دحاو لك نم نارفعزو ةفرفو ةنشأ «مهارد ةعبرأ

 . لمعتسيو رمختي ىتح كرتيو «يناحير قيتع بارشب نجعي «مهرد فصن دحاو لك
 : كسملا نوحعم

 ءاود وهو سفنلا رسع نمو ءادوسلا (101563568) ضارمأ عيمج .نمو ناقفخلا نم عفني وهو

 . سفنلل (364عل1هنهعو)

 ,مهرد دحاو لك نم ذسبو ابرهكو بوقثم ريغ ؤلؤلو جنوردو دابنرز دخؤي : هطالخأ

 رتسدابدنجو لفنرقو ةلقاقو لبنسو يدنه جذاسو ضيبأو رمحأ نمهب ,فصنو مهرد ّين مسيربإ
 قدي «مهرد نمت كسم «ناقئاد دحاو لك نم لفلفرادو ليبجنز «فصنو مهرد دحاو لك نم

 . يناحير بارشب ةصمحلاك هنم ةبرشلا «لسعب نجعيو ؛عيمجلا
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 : رخآ كسم نوجعم

 حتفيو 07/505(2) ف للحيو اهفعضو ةدعملاو (آ1065) دبكلا ©ةند) عجو نم عفني

 . خمنلا

 ىّقنم كلو يدنه جذاسو ةخيلسو بيطلا لبنس «نامهرد نزو كسم ذخؤي :هطالخأ

 سفركلا رزيو ةاوكفالو دارمعز «نيمهرد يمور انايطنج «نامهرد دحاو لك نم ينيص دنوارو
 .مهارد ةثالث دحاو لك نم جرحدم دنوارزو ينيصراد «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم ىكطصمو

 (31ءلنءصعو) ةيودألا هذه نجعت .فصنو مهرد نزو دحأو لك نم ٌرمو لفنرقو يدنه دوع

 .راح ءامب ءالقابلاك هنم ةبرشلا لمعتستو .ءانإ يف عفرتو «ةوغرلا عوزنم لسعب ةلوخنم ةقوحسم

 2 :نيتنسفأب كسملا ءاود

 ةدعملا ةلب فًمجيو «(آ.ةنه#) ةرجنحلا ماروأو ساوسولاو ناقفخلا نم عفان وهو

 . (ذاماصهعط)

 .مهارد ةينامث ينيصدنوار «مهارد ةينامث دحاو لك نم ربصو نيتنسفأ ذخؤي :هطالخأ

 لك نم ٌرمو جذاسو نيدرانو كسم «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم سفركلا رزبو نارفعزو هاوخنان

 . لسعب نجعيو طلخي «فصنو مهرد رتسدابدنجو «نيمهرد نزو دحاو

 :رخآ كسم ءاود

 . ةيوارفصلا ءادوسلا نم عفني

 نيتنسفألا حّقف ءفصنو مهرد دحاو لك نم نارفعزو ىكطصم ذخؤي : هطالخأ

 كسم «فصنو مهرد دحاو لك نم كسو دوع ءمهرد نزو دحاو لك نم نوميتفأو هيوجنرذابو

 دحاو لك نم مسيربإو دسبو ابرهكو ؤلؤل ,نامهرد دحاو لك نم جنوردو دابنرز ءمهرد فصن

 .رتاف ءامب نامهرد ةماتلا ةبرشلا ةيافكلا ردقب لسع ءامهرد نورشعو ةعبرأ ربص «مهارد ةثالث

 .«سفنلا رسعو ءادوسلا (21562565) ضارمأو ناقفخلا نم عفانلا :ولحلا كسملا ءاود

 . (187ة505) حي رلاو (5221 مدعهلزنةزو) ةوقللاو (5ةعهلزواو) جلافلا و (8مز1عموزل) عرصلا

 ماخ ريرحو ذدسبو ابرهكو ؤلؤل «مهرد نزو دحاو لك نم جنوردو دابنرز ذخؤي : هطالخأ

 لفنرقو ةلقاقو لبنسو يدنه جذاسو ضيبأو رمحأ نمهب «فصنو مهرد دحاو لك نم قرحم
 «قناود ةعبرأ دحاو لك نم لفلفرادو ليبجنز مهر تاي دحاو لك نم ةنقاو رفد ا فعو

 رانلا هبصت مل ماخ دهش لسعب نجعتو «لخنتو (04641هنه65) ةيودألا قدت ءفصنو قئاد كسم

 ظ . نيرهش دعب لمعتسيو ءانإ يف عفريو «لسع نم ةثالث دحاولل
 . عفانملا كلت عفني :رخآ كسح ءاود

 ةثالث دحاو لك نم ذسبلاو ابرهكلاو راغصلا ؤلؤللاو جنوردلاو دابنرزلا نم ذخأت : هطالخأ

 ةلقاقلاو جذاسلاو لبنسلاو رمحألاو ضيبألا نمهبلا نمو «نيمهرد ماخلا مسيربإلا نمو «مهارد

 دحاو لك نم ليبجنزلاو لفلفرادلاو ةنشألا نمو قناود ةعبرأو مهارد ةعبرأ دحاو لك نم لفنرقلاو

 مسيربإلا ضرقي «لاقثم نزو ديجلا كسملا نمو «نيقناد رتسدابدنج نمو «نيقنادو مهرد نزو
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 قحسيو ءابرهكلاو ذسبلاو ؤلؤللا عم نواهلا يف عمجي مث «رابغلا لثم ريصي ىتح ًارغصم ًاضرق
 ءامب لاقثم فصن نزو هنم ةبرشلا 0 نجعتو « (81ءلنءهعق) ةيودألا رئاس ىقدقو ًافنعات فكيف

 ا

 . عفانملا كلت عفني :رخآ كسم ءاود

 جذاسو كسمو لبنس ؛مهارد ةينامث دحاو لك نم ربصلاو نيتنسفألا نم ذخؤي :هطالخأ
 نارفعزو سفركلا رزبو هاوخنان «مهارد ةتس ينيصدنوار ؛نيمهرد دزو دحاو لك نم فاصرمو

 ةماتلا ةبرشلا لسعب نجعيو قدي «فصنو نيمهرد نزو رتسدابدنج «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم
 . لاقثم

 (101563565) ضأ رمألا عيمج نم عفان بدجم (34ءلنةمعو) ءاودلا اذه : ريبكلا انيرحجشلا

 ةدعملا (©019) درب نمو ءاهلّكأتو (16600) نانسألا عجوو ؛ةظيلغلا (88159458) حايرلاو ةدرابلا
 مغلبلا و «(©6010) دربلا نم .«(انءتم©) لوبلا رسعو ((هأن#) جنل وقلاو ءارمتسالا ءطبو (56هصتقعط)

 . (اتضم6) لوبلا ةّيطاخمو

 لفلف «مهرد دحاو لك نم وقودو ومو وفو ينيصرادو نويفأو رتسدابدنج ذخؤي : هطالخأ
 ءامب بوذيام باذي .مهرد فصن نارفعز :مهارد ةتس دحاو لك نم طسقو ةنقو لملف رادو

 . رهشأ ةتس دعب لمعتستو نجعتو «لسعلا عم ةنقلا لحتو ءةةسانلا'“قدثو : لسعلا

 وقودو وفو ومو نارفعزو دوسأ لفلفو رتسدابدنج ذخؤي ىرخأ ةخسن نم :هطالخأ
 ينيصراد ؛مهرد نزو طسق «نيمهرد نزو دحاو لك نم دزرابو ضييبأ لعو نويفأو نوراسأو

 . ةوغرلا عوزنم لسعب نجعيو لخنيو قدي «نيمهرد نزو
 .هانعم يف وهو :ريغصلا انيرجشلا
 ينيصرادلا نمو :مهارد ةرشع دحاو لك نم نويفألاو رتسدابدنجلا نم ذخأت : هطالخأ

 ٌرملاو ةنقلاو لفلفرادو لفلفلا نمو ءمهارد ةرشع دحاو لك نم نوراسألاو وقودلاو وفلاو وملاو
 . ةيقوأ عبر نارفعزلا نمو .ًامهرد نوتس دحاو لك نم طسقلاو

 .قاوأ ثالث ةلئاسلا ةعيملا نمو «ةيقوأ ليبجنزلا نم :ىرخأ ةخسن يفو

 .نوراسأو ءوقودو وفو ومو «نارفعزو .دوسأ لفلفو رتسدابدنج : ىرخأ ةخسن يفو
 ةيودألا قدت «مهرد نزو طسق .مهرد دحاو لك نم ضيبأ لفلفو ينيصرادو «نويفأو
 . قيرلا ىلع رتاف ءامب لاقثم فصن ةبرشلا ل ب 101 ءنمعو)

 .نيلاقثم ىلإ قناد نيب ام ةبرشلا :ىرخأ ةخسن يفو

 حايرلاو مومسلل ىلطيو «طاريق قحسي هنإ ليقو «ةلفلف لثم ةبرشلا : ىرخأ ةخسن يفو
 ةفوصب لمتحيو «نسوسلا نهدب ةلوفلا لثم هنم باذي ضيحلاو دلولا ةلقو «ماحرألا يف (18/ةه45)
 لاعسلاو (2650 ردصلا عجولو ءًاضيأ هب نخديو ةأرملا هنم مشتو «قبلز نهدب هنم باذيو

 ةمختللو «فرص ءالطب ةصمحلا لثم هنم برشي ةدربألا نم (1:886) لوبلا رّسعت نمو ؛نيتيلكلاو

 . فرص ءالطب لاقثم

 م ”ج بطلا يف نوناقلا



 تانيذابارقلا يف ةبتارلا تابكرملا يف : ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا كلي

 حتفيو ءامهتبالصو لاحطلاو (آن6) دبكلا فعض نم عفانلا وهو : كلذ عفانمو ايسورمأ

 . ةميظع ءاقستسالا ءادتبا يف هتعفنمو «ىلكلا يف ةاصحلا تتفيو «(ان6م6) لوبلا ٌرديو ددسلا

 «ةخيلسو ؛ناسلبلا ناديعو «ينامرك نوّمكو «يّربلا رزجلا رزب وهو وقود ذخؤي : هطالخأ
 لك نم ءطسقو لفلفراد . .مهرد نزو دحاو لك نم «سفركلا رزبو رخذألا حاقفو ءانامدرقو

 جو ءاددع ةرشع راغلا بح .مهارد ةثالث نزو ّرم «مهرد فصن ضيبأ لفلف ء«مهرد فصن دحاو

 نجعتو ةلوخنم ةقوحسم (8ل19565) ةيودألا هذه عمجت ؛ «نيمهرد زو دحاو لك نم نارفعزو

 ظ .راح ءامب ةقدنبلا ردقب هنم ةبرشلا ةوغرلا عوزنم لسعب

 . ةنامزلا نم عفان وهو : يرذالبلا وهو ايدرقنأ

 زينوش «ًامهرد نوثالثو ةتس دحاو لك نم .جلمأو جليلبو دوسأ جليلهإ ذخؤي :هطالخأ

 «مهارد ةتس ءدعس «مهارد ةعبس نزو «لاه «مهارد ةتس نزو ءريشابط «ًامهرد نورشعو ةعبرأ

 رشع انثا دحاو لك نم «نوسينأو هيوملفلفو ليبجنزو لفلف رادو لفلف «مهارد ةتس «رذالب

 ؛«يفتكي ام ردقب راحلا ءاملاب الولحم مهرد ةئامتس نزو «ذيناف هعم طلخيو لخنيو قدي امهر

 مث :رهشأ ةتس' نيغشلا يف (384«لنهنهعو) ءاودلا هيف يذلا ءانإلا نفديو «(4ءفنهندءو) ةيودأآلا نجعتو

 (8162080هط6©) عادصلا نمو (5[همصة0ط) ةدعملا (مهنم) عاج وأ عيمج نم عفني :يرذالب نوجعم

 جازملاو ىلكلاو لاحطلاو دبكلاو (©565) ردصلا عجوو نايذهلاو نونجلاو يدعملا راودلاو قيتعلا

 ! ءادوسلا (10156356و) ضارمأو (آ.1م205إ/) ماذجلاو (601) سرقنلاو ماحرألا عاجوأو درابلا

 ٌبحو ءرخذأو ء«نوميتفأو .«جذاسو «ةخيلسو نارفعزو ءومو «لبنس ذخؤي :هطالخأ

 لك نم ناسلبلا نهدو ءّرمو «لقمو ءربصو «ليبجنزو «نابلا ّبحو ءلفنرقو «دنوارو «ناسلبلا

 نسوسلا لصأ «تايمارغ ةينامث دحاو لك نم نوقيراغو رذالبلا لسعو ىكطصم «ةيقوأ دحاو

 لوصأ روشق عقنت «طاسقأ ةثالث لخ «لاطرأ ةثالث جنايزارلا لصأ روشق «ناتيقوأ ينوجنامسألا

 رصعتو ىفصيو «ةفيفخ تايلغ ثالث هيلع ىلغيو ردقلا يف ىقليو , مايأ ةثالث لخلاب جنايزارلا

 ظلغي ىتح محف ىلع ةنيل رانب ىلغيو ءالسع فصنو لطر ّلخلا كلذ ىلإ فاضيو «لوصألا

 . ةبرشألا نم قفاوي امب مهرد نزو ةبرشلاو (0«86نهند65) ةيودألا هعم طلختو ءاليلق

 (2021'1 مدة]اوز5) ةوقللا نمو هوحنو (222ةلالؤتو) جلافلا 0 عفني :ي ردالب رخآ نوحعم

 . هيكذيو (8:ةنص) غامدلا ولجيو «(8هاد2880) ءاخرتسالاو

 «ينمرأ حيشو «نارفعزو ءومو «يدنه جذاسو «ةخيلسو «لبنس ذخؤي :هطالخأ

 . نيمهرد نزو دحاو لك نم لفنرقو «ناسلبلا ّبحو «ينيص دنوارو ءرخذألا حاّقفو:نوميتفأو

 لك نم لفوفو رذالبلا لسعو ايكلا نمو .ةيقوأ دحاو لك نم ليبجنزو ءرّشقملا نابلا ٌبحو

 يرطوقسأ رب ربصو «مهارد ةينامث روباس ةخسن يفو «نيمهرد نزو نوقيراغ «مهارد ةثالث دحاو

 0 «لاطرأ ةعست فيقث ّلخ «لاطرأ ةئ ةثالث جنايزارلا (76556]) قورع روشق «ناتيقوأ اسريإ «ةيقوأ

 مث ءطسو رانب تايلغ ثالث ىلغتو ءردقلا يف ٍذئنيح حرطتو (ةيلاوتم مايأ ةثالث لخلا يف روشقلا

 «فصنو لاطرأ ةرشع لسعلا نم هيلع ٌسصيو ءردقلا يف لخلا داعيو ءروشقلا حرطتو ىمصي



 1 تانيذابارقلا ىف ةبتارلا تابكرملا ىف : ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا

 طلخيو «ةضوضرملا ةقوقدملا 0464:ه265) ةيودألا ٍلئنيح هيلع ٌرذتو .«ظلغي ىتح ةنيل رانب خبطيو
 .رتاف ءامب مهرد نزو ةماتلا ةبرشلا. ءرهشأ ةتس دعب نوجعملا اذه لمعتسيو

 نطبلا عجوو ّلسلا نمو .مسجلا (©019) درب نم عفانلا :لضافلا هليوأتو ريبكلا نوطسرأ
 . (1016105) محرلا عجوو (0011©) جنلوقلاو عبرلا نمو «ةطلتخملا ىمحلاو .(4005268)

 طسقلاو ايقاقلاو نويفألاو امامحلاو ةخيلسلاو نارفعزلاو نويبرفوألا نم ذخأت : هطالخأ

 ةرجنألا ٌبحو ريجرجلا رزبو يقوقدنحلا رزبو عورخلا رزبو يبرعلا غمصلاو لبنسلاو رملاو
 لك نم «ضيبألا لفلفلاو ةلئاسلا ةعيملاو رفصألا تيربكلاو قاّمسلاو قبدلاو ءردنكلاو لقملاو
 «نجيفلا رزبو «سبايلا درولاو «نويرذآ وهو اثينطرعلا رزبو احرق رقاع .مهارد ةسمخ دحاو
 رزبو .مهاأرد ةعبرأ دحاو لك نم قوقشخرطلا رزبو ءهاوخنانو جرتألا رزبو «سفركلا رزبو
 .نيمهرد نزو دحاو لك نم ليبجنزو مطرق .«مهارد ةرشع رشع حنبلا رزب .«مهارد ةرشع كوحلا

 «لحني ىتح مايأ ةثالث يناحير رمخب ةيدنلا عقنتو «ةسبايلا قدتو لفلفلا هيف حرطي ال نم مهنمو
 ردق يف رانلا ىلع ٌبصنيو «ةيقوأ قئافلا ناسلبلا نهد نم هيلع بصي ٍذئنيحو «لسعلا عم ريصيو
 نزو ةلماكلا ةبرشلا ءرهشأ ةتس قّتعيو رانلا نع لزني مث «نيتيلغ يلغي ىتح هتحت دقويو «ةراجح
 .دوجأ ناك قتع املكو «لاقثم

 . ريبكلا هنم عفني ام لك نم عفني :ريغصلا نوطسرأ
 رقاع «ةيقوأ دحاو لك نم لفلفو ايقاقأ «مهارد ةعبرأ نزو نويفألا نم ذخؤي :هطالخأ
 .مهارد ةثالث نارمعز .مهارد ةعبرأ ةخيلسا .مهارد ةسمخ امامح ءومارو 10و
 . لسعب نجعيو لخنيو قدي «ةيقوأ لبنس .مهارد ةثالث نويبرفوأ «ةيقوأ رفصأ تيربك

 ماحرألا دربو لاحطلاو (816موم 0ه656منعءانمد5) دبكلا ددس نم عفانلا وهو :اثرمحد
 ءاخرتسالاو ئدسلا (1ءاعمنو) ناقريلاو سفنلا (713:207026535) قيضو عبرلاو بطرلا لاعسلاو
 . (18 لهجه 00ه)

 دنوارو ليوط دنوارز «مهارد ةرشع نابلو .فصنو نم لمرح رزب نم ذخؤي :هطالخأ
 ىكطصم يشيل هر تول نو اياع انا ءًامهرد نورشع دحاو لك نم ينيص
 ليبجنزو نويفأ .مهارد ةرشع دحاو لك نم بيطلا لبنسو كلملا ليلكإو نارفعزو ناسلبلا بحو
 رشع ةعبرأ يرطوقسأ ربص ءريتاسأ ة ةرشع دعس ريتاسأ ةثالث دحاو لك نم ةخيلسو طسقو
 ةتس دحاو لك نم زينوشو سباي رمحأ دروو ضيبأ قيرخ ءمهارد ةتس نزو لفئرف ءأمهرد
 نجعتو .ةلوخنم ةقوحسم (846011265) ةيودألا هذه عمجت .مهارد ةرشع نزو لفلف ةؤيتاسا

 . لمعتستو ةوغرلا عوزنم لسعب

 ظ . اثرمحدلا عفانمك هعفانم : جرهمذاب ةعنص
 ةخيلسو لفلف رادو لفلفو احرق رقاعو رتسدابدنجو نويفأو جنوردو دابنرز ذخؤي : هطالخأ

 ةبلح .مهارد ةتس دحاو لك نم نارفعزو ريشواجو ىنبلو طسفو جنبلا رزبو سوجملا مرهو
 نجعيو لخديو قدي ءًامهرد رشع انثا دحاو لك نم ّرمو ةّنق «ءنيمهرد نزو ؤلؤل «مهارد ةينامث
 ع



 تانيذابارقلا يف ةبتارلا تابكرملا يف :ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا د

 تاريح «قيتعلا (51620) سأرلا (مهن») عجو نم عفني : يثايغلا نوجعم ةعنص

 نايذهلا نم عفان وهو هنم اوبرش اذإ نوعرصي نيذلا عفنيو رتافلا ءاملاو لسعلا عم جوزمم

 . (6]8) نيعلا ىلإ بلحتت يتلا لوضفلا عطقيو «بلصلا مرولا نمو (2ءاتتاتط0)

 دحاو لك نم امامحو «سويلاسيسو «ينيصرادو لفلف رادو «ةخيلسو ّرم ذخؤي : هطالخأ

 نزو نارفعزلا نمو ءامهرد رشع انثا دحاو لك نم رخذألا حاقفو لبنس .مهارد ةعبرأ نزو

 نوثالثو ةسمخ يلبجلا سفركلا رزب نمو «امهرد رشع ةسمخ نويفألا ن نمو ؛مهارد ةسمخ

 نوثالثو ةينامث لفلفلا نمو ءًامهرد نورشع دحاو لك نم يناتسب سفرك رزبو نوسينأ امهر

 عقنتو وبةسابلا لهو فدك .«مهرد دحاو لك نم نوراسألاو ة ةوفلاو طسقلاو ىنبللا نمو ءامهرد

 . قيرلا ىلع رتاف ءامب «مهرد نزو هنم ةبرشلا لسعب لكلا نجعي مث ؛ ؛يناحير ءالطب ةيدنلا

 (17/1505) حايرلاو ؛ ءادوسلا ةرملا (1563569) صضارمأ نم عفني : ميلس رفصأ نوحعم ةعنص

 . ماحرألا عاجوأو «نايبصلا عاجوأو «ناقفخلاو

 ايا ع ا لم سوم :« ليبجنزو «ضيبأ لفلف ذخؤي :هطالخأ

 ةسمخ دحاو لك نم احرق رقاعو ىكطصمو «نارفعزو «لفنرقو رتسدابدنجو «نويبرفوأو

 لك نم «ليوط دنوارزو جنوردو دابنرزو دعسو نيتسرشافو ارشاف .«مهارد ةتس طسق .مهارد

 عقنتو ةسبايلا قدت «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم .«روفاكلا ءامو ناسلبلا نهد .نامهرد دحاو

 . هجازم بسحب ناسنإ لكل ةبرشلا «ةوغرلا عوزنم لسعب نجعتو «بارشلاب غومصلا

 ءادوسلا ةّرملاو ةيهلولاو (5::02:219) جلافلاو سنملا نم عني : ميلس دوسأ نوحعم ةعنص

 ٠ ظ . ةدرابلا (©ةا05©) للعلا عيمجو

 زيئوش ءامهزذ:ةونامت «ريشواج ءامهرو ةوريشعو ةئام لمرحلا رزب نم ذخؤي : هطالخأ

 جرحدمو ليوط دنوارزو قشأو جنيبكسو جو ءًامهرد نيتس نزو دحاو لك نم «يربانقو دزرابو

 رزبو رفصأ تيربكو لظنحلا لصأو رتسدايدنجو ابدنهلا لصأو قبرخو قرزأ لقمو لدرخو

 ضيبأ لفلفو جنبو نويبرفوأو نويفأ :امهرد نوفيرأ دخاو لك نم تاذسو تشك قو. كنج

 حاقللا وهو كشباس لصأ وهو جزيباسلا لصأو دوسأ يطبن حلمو رمحأ يدنه حلمو سدنكو

 لبنس .امهرد نورشع دحاو لك نم «جرطيشو نابلو ربصو ّرمو احرق رقاعو جنبلا لصأو

 ةسبايلا قدت «مهارد ةثالث «نارفعز ,م هارد ةينامث دحاو لك نم جنوردو دابنرزو ىكطصمو

 يف نفدت مث ءاهلك ةيودألاب طلختو ٌقدت مث ٠ ءاهيفكي ام ردق يماش نارطق يف غومصلا عقنتو

 فيعضللو «؛نالاقثم طسوللو ,يوقلل ليقاثم ةثالث ةبرشلا «كلذ دعب لمعتست مث ؛ «نيرهش دامرلا

 . ةلملفلا لثم ىضرمللو «لاقثم
 نم عاجوألل ةنكسللا ةرذخسلا نموه : يثايغلا ىمسملا وهو ملسم يبأ نوجعم ةعنص

 . نكسم عفان (©ةذ5) عجو لك نم وهو «ساوسولا نمو «بلاغ ءاد لك نمو ؛(97/ةهلو) حير لك

 لبنسو نارفعزو نويبرفوأ «ليقاثم ةرشع دحاو لك نم ضيبأ جنبو نويفأ ذخؤي :هطالخأ

 لسعب نجعيوؤ لخنيو قدي «ليقاثم ةسمخ دحاو لك نم لفلفرادو ةلقاقو ناجنروسو احرق رقاعو

 . قناد زو ريغصللو «ريبكلاو يوقلل لاقثم فصن ةبرشلاو «ةوغرلا عوزنم



 4.١ ظ تانيذابارقلا ىف ةبتارلا تابكرملا ىف :ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا

 ءةوقلا يف ديزيو «(2طاءوس) مغلبلاو ماخلاو ةدربألاو قهبلا نم عفني : موثلا نوحعم ةعنص

 ئفديف ءاتشلا يف برشيو ؛ءاد لك نم عفان وهو «بابشلا ةئيهك هبحاص ريصيو نوللا يمصيو
 .ةعيبطلا ميقيو ءربدلا ففجيو .دسجلا

 ىتح ةنيل رانب خبطي مث بذع ءام يف ةليل عقنيو .يماش صّمح نم زيفق ذخؤي :هطالخأ

 ىتح هب هخبطا مث «ةبح ةبح ىّقنيف موثلا ذخؤي مث ءهؤام ىفصي مث ءصمحلا تتفتيو هؤام دوسي
 عبرأ ردقب هرمغي ام ردق بيلح رقب نبل هيلع ّبص مث «(8:هنم) غامدلا لثم ريصيو موثلا جضني

 ثيدح نمس هيلع ّبصي مث «داكي وأ نبللا فشني ىتح جارسلا لثم ةنيل رانب هخبطا مث «عباصأ

 لثم ريصي ىتح ساحن ردق يف هنجعا مث ؛هفشني ىتح جارسلا لثم ةنيل رانب خبطي مث «ردقب يرقب
 وأ دقعني ىتح كلذك هخبطاف ءًايفاص ضيبأ السع عباصأ ةعبرأ ردقب هرمغ هيلع ّبص مث «نيجعلا
 ليقاثم ةثالثو ءرمحأو ضيبأ يردوت ًالاقثم رشع ىينثا موثلا نم لطر لك ىلع لعجا مث ءداكي
 ليقاثم ةرشعو ةيشاحلا يف تبصأو ءًينامرك ًانوّمك ليقاثم ةرشعو ءأقبح ليقاثم ةرشعو .ًالفلف
 . هيلع حرطتو (21601ءه6و) ةيودألا هذه قدت .لفلفراد ليقاثم ةسمخو «ينيصراد هلثمو ناجنلوخ

 . لاح لك ىلع ةزوجلا لثم هنم ذخؤيو ءءارضخ ةرج يف لعجتو طلختو

 : بئذلا دبكب يتلا ىربكلا ايساناثألا نوجعم

 .(8/ةملو) حايرلاو ةدعملاو ؛(5ةماه6») لاحطلاو .(آنا62) دبكلا عاج وأل عفانلا

 .نليف نوجعمك عاجوألل نكسم وهو .مدلا نوأيقتي نيذللو .نمزملا لاعسلاو ءايراطنسودلاو
 (ا171مل5) حايرو ةنيعيلكلا عجوو «فزنلاو «فالتخالاو ءردخلا نمو .؛ةيمورلا ةينولفلا ينعي

 عفنيو (05650 ردصلا يّقنيو .(©0185) لاعسلاو (ةداطس#) وبرلاو (8124967) ةناثملاو ةيتيلكلا
 . لاقثم فصن ىلإ لاقثم عبر نم ةيرشلاو .(5:165) ريساوبلا ىلع مهرملاك

 ءانامدرقو ءطسقو .جنبلا رزبو رتسدابدنجو .«نويفأو ءّرمو «نارفعز ذخؤي : هطالخأ

 . ءاوس ءازجأ ًاقرحم زعملا ينرق نم نميألا نرقلاو «بئذلا دبكو «تفاغو «لبنسو .شاخشخو
 . رهشأ ةتس دعب ةوغرلا عوزنم لسعب نجعيو «بارشلاب باذي ام باذيو ءاهنم قدي ام قدي

 : ىرغصلا ايساناثأ نوجعم

 . اهنيعب كلت عفانم

 . مهارد ةعبرأ دحاو لك نم «ةخيلسو نويفأو لبنسو طسقو نارفعزو ةعيم ذخؤي : هطالخأ
 ةبرشلاو ةيافكلا ردقب لسع ءامهرد رشع انثا نسوسلا لصأ .؛مهارد ةينامث تفاغلا ةراصع

 نم ناسلبلا ناديعو ّرملا :امهو نيءاود ةدايز ىرخأ ةخسن ىفو .ةبرشألا نم قفاوي امب ةقدنبلاك
 ١ . مهارد ةعبرأ دحاو لك

 : مك ركلا (846لنءنمع5) ءاود نوحعم ةعنص

 عنميو ءءاقستسالا ءادتبا نمو اهتبالصو ةدعملاو لاحطلاو (1.1062) دبكلا فعض نم عفني

 . ةنمزملا (121563569) ضارمألا رثكأ نم عفنيو ا نوللا نسحيو ,هنوك

 نم «نارفعزو ينيصرادو رخذألا حاّقفو طسقو ةخيلسو ّرمو بيطلا لبنس ذخؤي : هطالخأ



 تانيذابارقلا يف ةبتارلا تابكرملا يف : ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا قش

 عوزنم لسعب نجعيو «عيمجلا طلخيو ثلئثمب ةليلو موي ّرملا عقنيو لخنيو قدي «ءزج دحاو لك

 . لمعتسيو «ءانإ يف عفريو «ةوغرلا

 . نيدران لبنسلا لدب ىرخأ ةخسن يفو

 (سونيلاج» ةعنص نم مك ركلا (34ءلنءمعو) ءاود

 (©6010) دربلا نم لاحطلاو (آ1ن9ع») دبكلا يف نوكت يتلا ةقيتعلا (©هةند) عاجوألا نم عفني

 ءاهنع ةظيلغلا (78209) حايرلا درطيو «ءاذغلا تالآ عيمج يف ةضراعلا ددسلا حتفيو .ظلغلاو

 ةضراعلا محرلاو (8130067) ةناثملاو ىلكلا (مهند) عاجوأ عيمج نم عفنيو ء(اتمهمع) لوبلا ٌرديو

 . ءاقستسالا نمو اهيف نوكت يتلا ةبالصلا نمو «ةظيلغلا داوملا نم

 ةعبرأ دحاو لك نم وملاو وفلا نمو «ًامهرد رشع ينثا نزو نارفعزلا نم ذخؤي : هطالخأ

 لك نم «نويلاسارطفو ينيص دنوارو نوراسأو وقودو نوسينأ «مهارد ةتس لبنسلا نمو .مهارد

 نزو دحاو لك نم ناسلبلا ٌبحو رخذألا حاّمفو ةخيلسلاو طسقلا نمو «مهارد ةعبرأ دحاو
 لك نم «نويردنقولوقسأو ةدعجلاو تفاغلاو سوسلا ريصع نمو «نامهرد ةّوفلا نمو .مهرد

 ةخسن يفو «مهارد ةعبرأ نزو ٌرملا نمو «ةيقوأ فصن ناسلبلا نهد نمو .مهارد ةثالث دحاو

 نجعيو لخديو قدي «مهارد ةثالث نزو «يمور رّبك ء«مهرد «نابلا ٌبح ناسلبلا ّبح لدب ىرخأ

 . لسعلا بارشب مهرد نزو ةبرشلا «ناسلبلا نهدب تلي نأ دعب لسعب
 : ربكأل ١ كللا (86ءلنههعو) ءاود ةعنص

 .اصحلا تتفيو مك ركلا (34ءلنءمعق) ءاود عفانم عفني

 دحاو لك نم لفنرقو جذاسو ينيص راد ءرّشقم ّرم زول نم مهارد ةينامث ذخؤي : هطالخأ
 انثا لبنس «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم «سباي افوزو ٌرمو وفو ومو سوطيفامك .«مهارد ةسمخ

 ةينامث دحاو لك نم ليبجنزو ينامرك نوّمكو نويلاسارطفو سفركلا رزبو وقود ءًامهرد رشع
 نوراسأ .مهارد ةثالث نارفعز .مهارد ةعبس دحاو لك نم .جرحدم دنوارز ءانايطنج «مهارد

 هلثفو ةريرذدلا بصقو ىكطصمو ةخيلسو ناسلبلا تح ءامهرو رثع ةييك وف ء«مهارد ةعبس

 ءايعرذ رثع نييك دلواز ء«فصنو انهي ركع اننا سوسلا بر «مهارد ةعبس دحاو لك نم

 « سويلاسيس «مهارد ةرشع دحاو لك نم طسقو لفلف .مهارد ةثالث دحاو لك نم رخذأو ةدعج

 ثنارتثلاب باذي ام باذيو لخنتو ةسبايلا قدت .فصنو مهارد ةثالث دحاو لك نم «ناسلبلا نهد

 . ةبرشألا نم حلصي امب ةقدنبلاك ةبرشلاو «ةيافكلا ردقب لسعلاب نجعيو «يناحيرلا
 2 رغصألا كللا (34ءل:معو) ءاود ةعنص

 ةبالصو ءامهتبالصو ءامهدربو ؛(5:هدت20ط) ةدعملاو (آ1:62) دبكلا فعض نم عفني

 :ةدسلا حتفي دو (5م1ءعم) لاحطلا

 دنوار نامهرد دحاو لك نم لفلفو ةبلحو سمرتو راغلا ّبحو طسقو ُكللا ذخؤي : هطالخأ

 حلا حش لاو «نيتنسفألا خيبط ءامب مهرد نزو ةبرشلا «ةيافكلا ردقب لسع «مهأرد ةثالث

 .رخذألا حاّقف راغلا



 دفق تانيذابارقلا يف ةبتارلا تابكرملا يف :ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا

 : يقوقلا ةعنص

 . ةصوشلاو (1:1062) دبكلا ةبالصو ((0هدعط) لاعسلا نم عفني

 ينيصرادو نارفعزو لبنس ؛مهارد ةعبرأ دحاو لك نم «تسانبو ّرم ذخؤي : هطالخأ
 نزو دحاو لك نم .لقمو ةريرذلا بصتقو رخذألا حاقف «مهرد نزو دحاو لك نم ؛ةخيلسو
 ءرشقلاو مجعلا عوزنم رابك بيبز .سونالفصأ «لقملا لدب خسنلا ضعب يفو . فصنو نيمهرد
 عقتني ام عقلي ءافوزلا خيبطب .مهرد نزو ةبرشلا .ةيافكلا ردقب ء لسع ءامهرد نورشعو ةسمخ

 عم تسانبلا لحيو لخدتو .ةسبايلا قدتو .يناحير بارشب بيبزلا عم (3860نءهع5) ةيودألا نم

 . برضيو عيمجلا طلخيو ءلسعلا

 ظ : يسوسرطلا يمورلا اينولفلا ةعنص

 نكسم وهو «(©011) جنلوقلا (طونم) عاجوأ نم ةصاخو ةريثك (101568565) ضارمأ نم عفني

 ءاود نع ةياكح رمايملا يف ؛«سونيلاج» لاق .«نوينارس» (5(ةنعصعما) مالك اذه . عاج وألل
 هل مسق نمل يتعفنمو «يسوسرطلا بيبطلا «نوليف» طابنتسا نم انأ لاق هنإ نوليف (84«لنهندعو)
 ىف ثدح نإ هنأ كلذو «ةريثك (28ا50) للع ىف ةثداحلا عاجوألل حلصأو ؛ةميظع ةعفنم توملا
 (مهنم) عج ولا بحاص يقسو «(0011) حنل وقلا (طوند) عجو وهو نلوق ىمسملا (1ه1ع5أ15) يعملا

 « هتعفن هيذؤت ةاصح هب وأ (انتف56) لوبلا رسع هب نمل تيقسأ نإو .هعجو نكس ةدحاو ةرم ينم

 نينجلا عجوو جنشتلاو .لسلاو يذؤملا باصتنالا سفنو ءًاضيأ (5ماو62) لاحطلا ئربأو
 «توملا نيبو هنيب ٌتْلِح (81009) مدلا أيقتي وأ (81000) مدلا ثفني نل تيقس نإو ءفّوخملا
 لاعسلاو ءاشحألاو ((0:عوم) ءاضعألا يف ثدحي (28152) عجو لك نكسأو .هنع هتزجحو

 . (11650) سأل نم ةردحنملا (©028:88) لزاونلاو قاوفلاو .(5ن80هءهانه8) قيناوخلاو

 .ليقاثم ةرشع نويفأ ءالاقثم نورشع دحاو لك نم جنبلا رزبو ضيبأ لفلف ذخؤي : هطالخأ
 ةوغرلا عوزنم لسع .لاقثم دحاو لك نم احرق رقاعو لبنسو نويبرفوأ «ليقاثم ةسمخ نارفعز
 .رتاف ءامب ةصمحلاك ةبرشلا ةيافكلا ردقب

 : ىسرافلا اينولفلا ةعنص

 ثاعبناو «ةعيبطل ١ لالحتاو ,(28:16و) ريساوبلاو « (/[ءمقأت020008) ثمطلا فزن نم عفانلا

 ةنجألا ظفحيو «ماحرألا يف ةضراعلا (503:/1) حايرلاو . ىلابحلا نم نضحت يتاللاو (81000) مدلا
 . .(اناععدك) محرلا مف دشنَو

 موتخم نيطو نويفأ .ًامهرد نورشع دحاو لك نم جنبلا رزبو ضيبأ لفلف ذخؤي : هطالخأ
 دحاو لك نم احرق رقاعو لبنسو نويبرفوأ ,مهارد ةسمخ نارفعز «مهارد ةرشع دحاو لك نم
 دحاو لك نم .ءكسمو بوقثم ريغ ؤلؤلو جنوردو دابنرز «مهرد رتسدابدنج «نيمهرد كزو
 مهرد نزو ةبرشلا «ةيافكلا ردقب ىّمِصم ةوغرلا عوزنم لسع .فصنو قناد روفاك ءمهرد فصن

 . ةبرشألا نم قفاوي امب
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 : جنكاكلا نوجعم

 . بّرجم وهو .مدلا نولوبي نيذللو «ىلكلاو (81240467) ةناثملا يف حورقلا نم عفانلا

 بح ء«مهارد ةعبس دحاو لك نم جنايزارلا رزبو سفركلا رزبو جنبلا رزب ذخؤي :هطالخأ
 نؤويفاو نضانححلا وزو: نارك وش: ناميغوو ءاثقلا ّبح ىرخأ ةخسن يفو «مهارد ةسمخ ءاّنقلا

 بح «مهارد ةثالث دحاو لك نم ولقم ّرم زولو يوشم قدنبو نارفعزو ولقم ربونصلا ٌبحو

 نجعيو لخنيو ٌقدي «مهارد ةعبرأ ءاريثك ءاددع نورشعو ةسمخ رابكلا يلبجلا جنكاكلا

 . رهشأ ةتس دعب لسعلا ءامب وأ «نوقيدنخب مهرد نزو ةبرشلا «جتخييملاب

 : فيطاطخلا (04601ه565) ءاود ةعنص ظ

 :تفيشارشلا قوف ام عاجوأو ء«قانخلاو «(2طممرس») قلحلا (طةنم) عاجوأ نم عفانلا

 نسوسلا لصأو ؛رخذألا حاشفو «هاوخنانو ءسفركلا رزبو «ءنوسينأ ذخؤي : هطالخأ

 لصأو ّرمو «لمرحلا رزبو «ينامي ّبشو .«ليوط دنوارزو امامحو «ينيصرادو «ينوجنامسألا

 سبايلا درولاو «درولا رزبو امغموقرق نوجعم .ةيقوأ دحاو لك نم نارفعزو ةخيلسو «نسوسلا

 ليعس «قاوأ تالثادخاو لك نم فيدحلا تفيطاطختا ةانوو طبق «ناتيقوأ دحاو لك نم

 قدي ءًاددع ةرشع رادقملا يف طسوتم حف صفع «ةيقوأ فصن دحاو لك نم ةطنحلا جتساشنو

 5 لسعلا ءامب فاديف «ةصفع رادقم هنم ذخؤيو لمعتسيو «ةوغرلا عوزنم لسعب نجعيو «لخنيو

 ءالطلاب ًاضيأ لمعتسيو «هب رغرغتيو ءنسوسلا لصأو «سدعلاو «درولا خيبطب وأ ءريعشلا ءامب

 . مويلا يف تارم عبرأ وأ ثالث

 : فيطاطخلا (746019ك565) ءاود يف لمعتسملا امغموقرق ةعنص

 داو لك نيفاطسفو امامحو سباي درو «نامهرد دحاو لك نم ينيصرادو نارفعز ذخؤي

 ند بيعت ناجعرا جاوب لك نيييدنل دابر نسوسلا لصأ مهارد ةعبرأ ّرم ّرم ءمهرد

 . لظلا يف ففجيو ءاصارقأ صّرقيو «بارشب نجعيو

 : تيربكلا (64601ه565) ءاود ةعنص

 ىمح نمو ةدرابلا ةرئادلا تايمحلا نم عفنيف «قايرتلا لدعي (84ءلنهنه65) ءاودلا اذه لعل

 قيضو «ةدملا ثفنو «قيتعلا اصوصخ «.(©هدعط) لاعسلاو (0طاوو) مغلبلا ىمحو عيرلا

 لوبلا ٌرديو «(5ماءعءم) لاحطلاو ءاقستسالا خوف عفنيو «.زازكلا نم عفنيو « سفنلا (218201982655)

 ةفآ نم صلخيو (ةنّيب ةعفنم براقعلاو تاّبحلا عوسل نم عفني مث «ةاصحلا جرخيو «(1118)

 . ةلاتقلا ةيودألا (15ه:ءم)

 ةينامث دحاو لك نم ّرمو ةعيمو انامدرقو ضيبأ جنب رزبو رفصأ تيربك ذخؤي : هطالخأ

 هريمكرد تروهحاو لك نم نارفعزو نويفأ ء«مهارد ةرشع حارا لك نق كلو باذس .مهارد

 نجعتو (01«0معو) ةيودألا قدت ءامهرد نورشعو نينثا ضييبأ لملف ءًامهرد رشع ينثا ةخيلس

 شانك نمو ههّْلِس ردق ىلع ىّمحلا رود لبق هنم ضيرملا ىقسيو «ةنس دعب لمعتستو لسعلاب

 يرد ةظسوتملا ةبرشلاوبل اني ىلإ مهرد كصن نم او



 12 تانيذابارقلا ىف ةبتارلا تابكرملا ىف :ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا

 : تيتلحلا نوحعم

 ةصاخ عوسللا ررض عفديو تل ل ل .تاّيَّمحلا راودأ نم عفني

 .امهوحنو ءاليترلاو برقعلا
 هنم ةبرشلا «ءلسعب نجعي .ءاوس ءازجأ باذسلا قروو ّرمو لفلفو تيتلح ذدخؤي : هطالخأ

 .ةعاسب رودلا لبق نيبجنكسلاب ىّمحلا يفو «بارشلاب براقعلا عسل يف «مهرد نزو
 : يدنهلا حلملا نوجعم ةعنص

 (71انعم) راودلا يفهشيو .يوادوسلاو يمغلبلا فذقلا سبحيو (5105236) ةدعملا يّقني

 . ءادوسلاو (مطلهوت») مغلبلا نم نئاكلا

 دحاو لك نم سدوخوطسأو يلباك جليلهو جلمأو جليلبو دوسأ جليله ذخؤي : هطالخأ
 نوقيراغ .مهارد ةرشع رشع ارقيف جرايأ «نامهرد يدنه حلم ,م هارد ةعبرأ نوميتفأ ا

 ءامب قيرلا ىلع ةادغلاب ءمهارد ةثالث نزو ةبرشلا نيبجنكسلاب نجعيو لخنيو قدي .مهارد ةعبرأ
 .رتاف

 : طسقلا نوحعم

 : ةدعملاو (1نا»«م) دبكلا (مدنه) عاجوأ نم مفانلا

 رونو نسبا «امهرو نيتالث نوو.كحازو لك نيم طسقو ةعبلسو ىتيصراد:دحؤي :هطالخا

 ةينامث نزو نارفعز ءًامهرد نيرشعو ةعست نزو نوراسأ «مهارد ةرشع دحاو لك نم سفركلا
 .ًامهرد نورشعو ةعبرأ رخذألا حاّقف «مهارد ةرشع نزو دحاو لك نم رمو ينيصدنوار «مهارد
 عوزنملا لحنلا لسعب نجعيو «(38460101265) ةيودألا ىلع ىقليو .ىمصيو ءالطب ٌرملا عقني
 . لمعتسيو ,ةثالث دحاولل .ةوغرلا

 : كلملا دابق نوحعم ةعنص

 عناملاو ءامهعاجوأل ةكتحلاو (6هانإا) سرقنلاو (10:250) لصافملا (ةنه) عاجوأ نم عفانلا
 . ةظيلغلا (78/509) حايرلاو .(؟ماهعم) لاحطلا عجور .ةقيتعلا ىّمحلا نمو ثودحلا نم امهل
 نيعلا عاجوأو ءا(592ع0مم) يشغلاو ء([م(ءانهه) ءاعمألا حورقو .(©هدوط) لاعسلاو سفنلا رسعو

 . (0156356) ضارمألا و باصوألا نم ندبلا ظفحيو «نيموي برش اذإ قلحلاو «(836©)

 ءريشواجو «سوطيفامكو نويدروقسأو «نويسارفو «يربلا باذسلا رزب ذخؤي : هطالخأ
 نارفعزو رم .ليقاثم ةسمخ دحاو لك نم ةلئاس ةعيمو انامدرقو ء.سدوخوطساو «يمور انايطنجو
 ءقشأو «حافللا لصأ روشقو نويبرفوأو .«بيطلا لبنسو ءرخذأو «ضيبأ لفلفو ءّرم طسقو
 ٌبحو . عامقألا عوزنم سباي رمحأ دروو .يطيلقإلا يّربلا رزجلا رزبو .جنايزارلا رزبو جنتوفو
 تفاغلا ةراصعو «ةيقوأ ةخيلسلا نم .ليقاثم ةينامث ينيصراد . ليقاثم ةثالث دحاو لك نم :ناسللا
 دحاو لك نم جنبلا رزبو نويفأ «ليقاثم ةعبرأ دحاو لك نم زوللا غمصو يقوقدنحلا رزبو مشاكو
 ديج بارشب امإ «عقتنا ام اهنم ًاعوقنم ةلوخنم ةقوحسم (816018265) ةيودألا هذه عمجت . ليقاثم ةتس

 . لمعتستو ءانإ يف عفرتو ةوغرلا عوزنم لسعب نجعتو .يروهمجب وأ «لصألا وهو فاص
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 : ربكألا ناغرطفقلا

 ءاود وهو 2 (1015ع356و) ضارمألا مم نمو «ءاسنلا عاجوأو ةّنجألا طاقسإ نم عمني

 ْ . يدنه (31601ء1هع5)

 نزو ايقاقأ «مهارد ةينامث نويبرفوأ «قناود ةعبرأو ريتاسأ ةعبرأ نزو نويفأ ذخؤي : هطالخأ
 رم طسق «قئاوذ ةعبرأو ريتاسأ ةثالث نزو امامح .مهرد يثلثو نيمهرد نزو ريتاسأ ةسمخ

 ناشجرازهلا وهو ارشافلا «مهارد ةتس نزو احرق رقاع «قناود ةعبرأو ناراتسإ لفلف «ناراتسإ

 ةقرحم ةضف «ناراتسا نزو ءين مسيربإ «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم نادنبشش وهو نيتسرشافو

 .مهارد ةعبرأ باذسلا رزب ءمهارد ةتس نزو عامقألا عوزنم نعناب رهجلا درو «مهارد ةتس نزو

 ريتاسأ ةعست ضيبألا جنبلا رزب «مهارد ةعبرأ هاوخنان .مهارد ةتس كسم «ناراتسا سفركلا رزب

 رزب «نيمهردو ريتاسأ ةثالث نزو سفركلا لصأ روشق ؛مهارد ةعبرأ نزو مركلا حاف «نامهردو

 «ريتاسأ ةسمخ رفصأ تيربك «ريتاسأ ةينامث رّشقم عورخلا ٌبح ءريتاسأ ةرشع ءاقمحلا ةلقبلا

 ةعبرأو نامهرد نزوو ريتاسأ ةثالث نزو ةلئاس ةعيم «نيمهرد نزوو ريتاسأ ةثالث نزو غمص

 نامهردو ريتاسأ ةعست ةّنق «نامهرد نزوو ريتاسأ ةسمخ ركذ ردنك «ناراتسإ قرزأ لقم «قناود

 ةعبرأو ريتاسأ ةثالث ىكطصم.«ناراتسإ سآ «قناود ةعبرأو ريتاسأ ةسمخ.ىقنم قبد.« قناود ةعبرأو

 ريتاسأ ةثالث ينوجنامسألا نسوسلا لصأ «قناود ةعبرأو ريتاسأ ةثالث جرحدم دنوارز «قناود

 ةعبرأو ريتاسأ ةثالث يدنه جذاس «مهارد ةتس نزو جنكاكلا لوصأ «ريتاسأ ةتس انامدرق «نامهردو

 نزو حامل «ناراتسإ دحاو لك نم جنوردو دابنرزو ةخيلسو ةريرذلا بصقو ناسلبلا بح «قئناود
 لفنرق حاحص «ةبح ةئامسمخ ةلقاق «مهارد ةعبرأ نوراسأ «مهارد ةتس ينيصراد .مهارد ةعبرأ

 «ناراتسإ ةفرق «نامهردو ناراتسأ ناجيذورفأ «ريتاسأ ةثالث ىثنأ لفنرق ءريتاسأ ةسمخ ركذ

 ليوط دنوارز «مهردو ناراتسإ ذسب «مهارد ةسمخ بوقثم ريغ ؤلؤل «مهارد ةعبرأ ناجنلوخ
 «ناراتسإ يدنه جرطيش «نيمهردو ناراتسإ ضيبأ جو «نيمهرد نزو ارفوز ءريتاسأ ةعست

 رشع انثا دحاو لك نم درابرويو طومطأ «ريتاسأ ةسمخ دحاو لك نم ضيبأ لفلفو ليبجنز

 ناراتسإ دحاو لك نم رمحأو ضيبأ نمهب «قناود ةعبرأو نامهردو ناراتسإ دراي روس ءًامهرد

 ةرارمو ٌبدلا (8:1) ةرارمو بئذلا (8:1©) ةرارم «نيمهرد نزو رقبلا (811) ةرارم «قناود ةعبرأو
 اعوقنم ةلوخنم ةقوحسم (14601هن565) ةيودألا هذه عمجت «مهرد نزو دحاو لك نم بارغلا (8119)

 نجعتو «ةقوحسملا (046018565) ةيودألا هيلع ىقلت كلذ دعبو «مايأ ةعبس بارشب عقتنا ام اهنم

 ةيودألا هيف ةعوقنملا بارشلا ردق نوكيو ءريتاسأ ةثالث ناسلبلا نهدو ةوغرلا عوزنم لسعب

 وأ ةراجح ردق يف ريصيو «قرعللاك ريصيو « (71ء03ءمعو) ةيودألا هيف سأذت ام ردق (04ءلنءأ5و)

 دعبو «جاجز ءانإ يف عفريو دربيو رانلا نع لزنيو «تايلغ تس وأ سمخ ىلغيو «ةفيظن راحف

 ردق يف ريصتو «ضعب ىلإ امهضعب اهالجرو اهادي َدَسُتو «ةمره ىثنأ ءاجرع ةعيض ذخؤت كلذ
 ردق بذعلا ءاملا نم اهيلع ىقليو ءفك دحاو لك نم ثبشو ضيبأ سمرت اهيلع ىقليو «ساحن
 ىفصيو ءرانلا نع لزنت كلذ دعبو «ىّرهتت ىتح ةنيل رانب خبطتو ءردقلا مف ىطغيو «ةجاحلا
 نهد اهيلع ىقليو «ةفيظن ردق ىلإ قرملا داعيو ءاهرعشو اهماظعو اهدلج ىّقنيو ذخؤيو «قرملا



 دف تانيذابارقلا يف ةبتارلا تابكرملا يف : ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا

 مث «ثلثلا هنم ىقبي ىتح ةنيل رانب خبطيو ءدحاو لك نم ةجّركس ردق نيدرانلا نهدو ناسلبلا

 هيلع ىقلت مث .ظيلغلا لسعلا ماوقك ريصيو ,ظلغي ىتح خبطيو قرملا ردق لسع هيلع ىقلي

 ء« جاجز ءانإ يف عفريو دربيو «ةفصلا (08650 ردص ىف ةفوصوملا ةنوجعملا (846011565) ةيودألا

 . لتقي هنإف لبق نم لمعتسي الو كلذ دعب لمعتسيو رهشأ ةتس كرتيو

 : رغصألا ناغرطفتقلا

 «نيقئاد نزو كسم ؛مهارد ةرشع نزو نارفعز «نامهرد ناسلبلا بح نم ذخؤي : هطالخأ
 مسيربإ .مهارد ةرشع لفلف «نامهرد سدنك :امهرد رشع ةسمخب .نويفأ .مهارد ةعبرأ ضيبأ قبد

 لك نم حافللا لصأ روشقو امامح مهارد ةعبس نويبرفوأ . مهارد ةرشع جنبلا رزب ءمهرد ءين

 لظنحلا محشو ناسلبلا ناديعو سوسلا لصأو نابلو قشأو ةخيلسو ةنشأ . .نامهرد دحاو

 نم يدنه جرطيشو نادنبششو ناشجرازهو رتسدابدنجو ينيصرادو ريشواجو جنيبكسو ليبجنزو
 ليفلا (8:1 ةرارمو ندكركلا محشو يدنه جذاسو لفنرقو لمرحلا رزب .نيمهرد نزو دحاو لك

 دابنرز «ةلوخنم ةقوحسم «قئناد نزو دحاو لك نم ةضفو بهذ .مهارد ةفمرأ دحاو لك نم

 نزو رم طسق .مهارد ةينامث نزو بيطلا لبنس .مهارد ةثالث نزو دحاو لك نم روفاكو جنوردو

 لوصأو يسراف رتعصو هاوخنان .مهرد نزو جرحدم دنوارز .نيمهرد نزو ايورك .مهارد ةعبرأ

 لك نم نيوخألا مدو راغلا ٌبحو ركسو هيبأ لتاق ءمهرد نزو دحاو لك نم ربكلا ٌبحو ارفوزلا
 نزو يرحب تيربك «نيمهرد نزو دحاو لك نم ركذ نانشأو يدنه حلم «نيمهرد نزو دحاو
 لوبو ريقو ٌبحلاو بصقلا نم ىقنم ربنش رايخ «نيمهرد نزو دحاو لك نم لفلفو جنرب ءمهرد
 (: :«لنوموو) ةيودألا هذه عمجت ءمهرد نزو دحاو لك نم ّزرأو جنادهشلا لوصأو رفسيلاطو

 ةنمس دعب لمعتستو ةوغرلا عوزنم لسعب نجعتو .بارشب عقتنا ام اهنم ًاعقنم ةلوخنم ةقوحسم
 ريكا

 : ربكألا جنالكلكلا

 .ةمداقتملا تايّمحلا نمو ءاهدربو (5:هد205) ةدعملا (86138808) ءاخرتسا نم عفمني

 «بطرلا لاعسلاو ؛ماظعلا رسكلو .رهسلاو قهبلاو «صربلاو «(:ةم:) لوبلا رسعو ّيشغلاو
 نكت مل اذإ نيلوحطملاو .ريساوبللو .هندب (©019) درب دق نملو ىّمح نكت مل اذإ نيلولسمللو
 (01568565) ضرمت يتلا ةأرمللو «نيقستسمللو (0هاذ0 جنلوقلاو (0014 2056655) ةليبدلاو ءىّمح
 ةخفنلاو «(3015) لصافملا يف يتلا (13/1505) حايرلاو . (162]1اقك) محرلا قانتخالو ءاهلمح يف

 . (3850165) لضعلاو رهظلاو ةبكرلا عاجوألو

 .ينيص ليبجنزو «لفلفرادو لفلفو .جلمأ ريشو تت .دوسأ جليلهإ ذخؤي : هطالخأ

 «يناردنأ حلمو نيجعلا حلمو «يطبن حلمو .رمحأ حلمو «يدنه حلمو «هيوملفلفو ؛جرطيشو
 نومكو لينلا ّبحو زينوشو ءيسراف رتعصو جنربو ءةفرقو لاهو دعسو .ريفاصعلا ناسلو
 7 هذه خسنلا ضعب يف اندجوو . . ةسباي ةرفسكو .« سفركلا رزبو .«.يدنه ع . يدنه

 ةعبر أ دحاو لك نم تشكرب تشك وهو طومطأو .لقيقشح وهو لقيفشه ًاضيأ (11«لذ ك2 عق)
 جلمأ «لاقثم ةئام مجعلا عوزنم بيبز :ريتاسأ ةعبرأو لطر دبرت .مهارد ةينامث ريشواج «مهارد
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 قدت «دحاو لطر ىرخأ ةخسن يفو . لاطرأ ةثالث جريش «فصنو لاطرأ ةتس ذيناف لاقثم ىتن ةئام

 هيف عقنيو ىفصيو .ءاملاب هتدح ىلع بيبزلا خبطيو «لزعتو لخنتو م1164 ةيودألا

 نأ ىلإ خبطيو «ةليلو موي ءام ًالطر نيرشعو ةعبرأب عقنيو ًاشيرج اد جلمألا ٌقديو « ربنشرايخلا

 رايخلا هيف سرميو ًايناث ردقلا ىلإ جلمألا ءام دريو .جلمألاب ىمرُيو ىفصيو «لاطرأ ةينامث ىقبت

 هيلع ىقليو .ردقلا يف يذلا جلمألا ءام ىلإ فاضيو ءاديج ًأاسرم بيبزلا ءام يف عوقنملا ربنش

 هيلع ىقلي كلذ دعبو لسعلا ماوق يف ءاملا ريصيو «ذينافلا لحني نأ ىلإ ةنيل رانب خبطيو ذينافلا

 هيلع رثنتو رانلا نع عفريو «بوثلاو ديلاب قبدي الو «ءاملاب طلتخي نأ ىلإ كّرحيو «جريشلا
 ردق ىلع ناسنإ لكل ةعبرأ وأ ليقاثم ةثالث هنم ةبرشلاو لمعتستو «ةقوقدملا 04621:هههو) ةيودألا

 .هّنسو هتوق |

 :رغصألا جنالكلكلا

 ددسلاو «163«1(2ا09) ناقريلاو ؛ (ةماععه) لاحطلاو :«(11062) دبكلا عاجوأو نيمسسملل عفان

 . بّرجم حيحص وهو «لئابدلاو

 ةسمخ دحاو لك نم جليلبو دوسأ جليلهإ ءامهرد نورشع رفصأ جليلهإ ذخؤي :هطالخأ

 عمجت « لطر مجعلا عوزنم بيبز :امهرذ ويست يدش رمت «لاطرأ ةثالث جلمأ ءًامهرد رشع

 :لاطرأ ةنامث هنم ىقبي نأ ىلإ ىلغيو « ءام الطر نوثالث اهيلع ىقليو «(04601هصعو) ةيودألا هذه

 ىلغيو «ىفصملا ءاملا هيلع ىقليو ءادحاو ًالطر هّبحو هبصق نم ىقنم ربنشرايخ ذخؤيو ىَّفصيو

 ؛ءاملا هيلع ىقليو ذيناف لاطرأ ةعبرأ ذخؤتو لخنمب ىّفصيو ءأأديج ًاسرم سرميو «ةدحاو ةيلغ

 .ًافصنو ًالطر يرط جريش نهد هيلع ىقلي مث «لسعلا ماوق هل ريصيو ذينافلا لحني نأ ىلإ ىلغيو

 وقودو دروو لبتسو لوسغم ّكل ذخؤيو .رانلا نع لزنيو «نيتيلغ ىلغيو «ًاديج ًاطيلخ هب طلخيو

 لك نم نوقيراغو ينوجنامسألا نسوسلا لصأو يدنه حلمو ينيص دنوارو وفو نويلاسارطفو

 ناسلبلا ناديعو ىكطصمو نوراسأو ليوط دنوارزو سويلاسيسو سويردامك .مهارد ةتس دحاو

 قيفة انهعو عكفاقلا رافع وو . مهارد ةعبرأ دحاو لك نم ةخيلسو رّشقم جنربو انايطنجو

 نسوسلا لذعاو: قمرتسلا نووي سوسكلا زوز .مهارد ةسمخ دحاو لك نم رخذألا حاقفو دعسو

 جئنايزارلا رزبو ٌجوو طسقو سفركلا رزب «مهارد ةرشع دحاو لك نم اينوّمقسو سوسلا برو

 ةعبرأ دوسأ ينامرك نومك اهرب نمسح نان ضنأ كورت .مهارد ةثالث دحاو لك نم نوسينأ

 لطر هيلع بصيو ءًامهرد نورشع نويرزام ذخؤيو (31«04م05) ةيودألا هذه لخنتو ٌقدت ,مهارد

 نوال يضلل مل .نهدلا ىقبيو ءاملا بهذي ىتح ىلغيو «قاوأ ثالث جريش نهد ءءام دحاو

 ةيرشلا « فيظن : ءانإ يف لعجيو اديك طلع اطاقمو .خوبطملا ذينافلا ىلع ىقليو (24601ه1565)

 ىرخأ ةخسن يف ركذنسو «جنكاكلاو بلعثلا بنع ءامب وأ نبجلا ءامب وأ حافللا نبلب مهارد ةعبرأ

 . ةيناثلا ةلمجلا يف

 : شونزوريف نوجعم
 ىمسيو «نايسنلاو (©0110) جنلوقلاو (62م65) صغملاو ةظيلغلا (08/1209) حايرلا نم عفني

 . ةدرابلا (1015625685) ضارمألا نم نهل ضرعي امل لماوحلا ءاسنلا
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 احرق رقاعو نويبرفوأ «ًامهرد نورشع دحاو لك نم نويفأو ,جنبلا رزب ذخؤي :هطالخأ

 ةتس دعب لمعتستو لسعب نجغتو «لخنتو قدت «مهارد ةعبس دحاو لك نم نارفعزو لبنسو

 :نيهنكأ

 : يدنكلاب فورعملا نوجعملا ةعنص

 . ادج سيفن وهو
 ومو نويلاسارطفو وقودو ينيص دنوارو وفو نوراسأو رم «نالاقثم نارفعز ذخؤي : هطالخأ

 ةخيلسو طسق «ليقاثم ةتس دحاو لك نم يمور لبنسو يدنه لبنس «ليقاثم ةعبرأ دحاو لك نم
 بر «ليقاثم ةينامث ةوف ,«فصنو ليقاثم ةثالث ناسلبلا بح «.لاقثم دحاو لك نم رخذألا حاّمفو

 ةتس ناسلبلا نهد «ليقاثم ةثالثدخاو لك نم تفاغلا ةراصعو ةدعجو نويردنقولوقسأو سوسلا

 :ةقدنبلا لثم ةبرشلا «ةيافكلا ردقب لسع «ليقاثم ةسمخ نوروخ و ردنأ (81ة2ج0هان:5) طالخأ . ليقاثم

 . ةيقوأ لسعلا نيبجنلج عم
 رارعشقالاو ةدرابلا دبكلاو د ةدعملا (طون») عاجوأ نم عفني : جندوفلا نوحعم

 .ناودألا تاوذ تاتمفلاو:ذيدقلا

 نيرشع نزو دحاو لك نم سويلايسو نويلاسارطفو يلبجو يرهن جندوف ذخؤي :هطالخأ
 ءامهرد رشع ةسمخ مشاك .مهارد ةعبرأ دحاو لك نم اشاحو حجنوبابلاو سفركلا رزب ؛ امهرد

 لسعلاب نجعي ءأمهرد نيرشعو ةعبرأ نزو ىرخأ ةخسن يفو «ًامهرد ني نيعبرأو ةعبرأ نزو لفلف

 . لمعتسيو

 (/:م95) حايرلاو ةدعملاو لاحطلاو (آنا»ع دبكلا (مهنص) عاجوأ نم عفني :روزبلا نوجعم

 . (460همعم) نطبلا ىف ةدلوتملا

 نوسينأو سفركلا رزبو جنايزارلا رزبو هاوخنانو لبنسو امامحو ةخيلس ذخؤي : هطالخأ

 ءازجأ ايوركو «نوراسأو «ةّيكو «ليوط دنوارزو ء؛ثبشلا رزبو رتسديبدنجو «سويلاسيسو

 . لمعتسيو طلخي ةيافكلا ردق ةوغرلا عوزنملا لسعلا نمو ءءاوس
 ةعفنم هل انفرعف «مههابشأو كولملا ىلع هانبّرج انل نوجعم اذه :انل توقايلا نوجعم

 دقو .(5168:0 بلقلا فعضو «ناقفخلاو .ءشخوتلاو «ساوسولا (0ة156©) للع يف ةصاخ ةميظع

 غامدلا (25© للع يف اريبك عفن هل اندجوو «تاجلاعلا اهيف تعجن ام ةنمزم اللع اهنم علقأ

 دقو ءاصوصخ (0هان0) جنل وقلاو (5ماءءم) لاحطلا (02ن5©) للع يفو .دبكلاو ةدعملاو (8:هنص)

 . ةنمزملا تايّمحلاو (10120) لصافملا (©ةند) عاج 7 يف عفن

 يف لعجيو «لاقثم نزو هوحنو يناّمرلا رمحألا ًاصوصخو توقايلا تاتف نم ذخؤي : هتخسن
 رجح نم ذخؤي مث ءًاقحس اهيلع أيهيو ةيالص ىلإ ذخؤي مث «ضضرتيل قيفر قفرب هقد أدبيو قد ةلآ

 جنسادرملاب ةيلطم ةقطوب يف باذملا بهذلا نمو «مهرد نزو قيقعلا نمو «مهرد نزو بشيلا
 لعفميو ,قناد نزو يعلقلا ةحئارب ةججزملا ةضفلا نمو «نيقناد نزو قحسنيو بهذلا ججزتي ىتح

 يف تلتو ةيالص يف ىقلتو اهتلمج ذخؤت مث «توقايلاب لعف ام قحسلاو قدلا نم اهنم دحاو لكب



 تانيذابارقلا يف ةبتارلا تابكرملا يف :ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا 1

 ةلمجلا نوكتف عفريو ذخؤي مث «ءابه ريصي ىتح رّركيو .فجي ىتح قحسيو «يناحيرلا بارشلا
 لك نم شوجنزرملاو لفنرقلاو ليبجنزلاو لفلفلاو نوميتفألاو نوقيراغلا نم دذخؤي مث ءأدحاو ًاءزج

 .دابنرزلاو «ءيطفنلا حلملاو «دروزاللا رجحو «ينمرألا رجحلا نم ذخؤي ءءزج فصن دحاو

 وهو يطيلقإلا لبنسلا نم ذخؤي مث . ءزج ثلث دحاو لك نم روثلا ناسلو نمهبلاو «جنوردلاو

 1 ل ا للا ا « نيدرانلا

 «سفركلا رزبو «ءيدوهيلا رجحلاو «نويلاسارطفو « عي عيشمارطكشملا نم ذخؤي مد . ءزج عبر دحاو

 جاعلا ماظع نم ذخؤيو . ءزج سدس دحاو لك نم ضيبألا لفلفلاو «نارفعزلاو ردنكلاو ءّرملاو

 «ةروكذملا راجحألا سلك اهيلع حرطيو «(84681855) ةيودألا هذه عيمج نحستف ءزج ثلث

 . ىقسيو لاقثم نم صّرقيو «ًانزو اهفعض جليلبلا لسعب نجعيو قحسيو
 ةئرلا (1236طء32) ةبصق (©81056) للع نم عفني : سونيلاغ (8101ءأمعو) ةي ودأ نم رخآ نوحعم

 «(0طعوا) ردصلا ىلإ ةبلحتملا ةداملاو مدلاو ءاانفل حيقلا ثفنو «(آهده8) ةئرلا حورقو (آمان2ع)

 . سفنلا ولعلو
 ءّرم «ليقاثم ةعبرأ ردنك «ليقاثم ةعبرأ نارفعز «ليقاثم ةعبرأ مطبلا غمص ذخؤي : هطالخأ

 نم رشقم سوسلا لوصأ ربونصلا ّبح «ليقاثم ةثالث امامح «ليقاثم ةعبرأ دحاو لك نم ينيصراد

 ؛ءاريثك «نيلاقثم نزو ءادوس ةخيلس «فصنو نيلاقثم نزو يماش لبنس «ليقاثم ةعبرأ دحاو لك
 سوماش نيط ءالاقثم نوثالث يقن فاص دزراب «ليقاثم ةثالث دحاو لك نم «يماشلا رمنلا محل

 طسق : : ىرخأ ةخسن يف اندجوو .«ليقاثم ةعبرأ دحاو لك نم طسقو «بكوكلا هل لاقي يذلا

 ىلإ راص اذإف ءفعاضم ءانإ يف مطبلا غمصو لسعلا خبطي «تالوطق عبرأ قئاف لسع «لاقثم

 مث ءطسبنت مل ةرطقلا هنم ترطق اذإ ّدح ىلإ ريصي د ىتح هخبطاو «دزرابلا هعم طلخاف نخشثلا دح

 .هلمعتساو هطلخاو ةقوحسم ةيقابلا (246010265) ةيودألا هيلع قلأو هدّرب

 ةئرلا ةحرقو (118ء20م1515) مدلا ثفنو لاعسلل بيجع : سك افوطسرأ ىلإ بسني نوحعم

 للعو ةفلخلاو ةضيهلاو ماعطلا ءيقو (36ا50165) لضعلا قورخو اهمروو ةعمتجملا اهتدمو (ددص#)

 تقول' لبق ىقسي «ةبئانلا تايمحلاو ([]1عمنو) مح رلا (ةةءقهوعدأادا1هد) قانتخاو (8120062) ةناثملا

 .ةعوسلملاو ةبورشملا مومسلاو (1عمصمع#) جازملا ةءادرو لازهللو ةعاسب

 «لفلفراد .دوسأ لفلف ؛نويفأ كس ديسة كح فروانة ظيسف «ىنيصراد ذخؤي :هطالخأ

 امأو . لخنتو ةسبايلا (0246ل1ء5ع5) ةيودألا 2 لاو 0 56 «ةيقوأ دحاو لك نم «ةعيم

 ريصيو « (01«716هع8) ةيودألا هيلع ىقلتو فصيلف باذ اذإف «بوذي ىتح لسعلا عم خبطيف دزرابلا

 رطقو «نيسوثاوق رادقم لسعلا لا دع ريع اق يرانقس م ىو ضل هنأ ا جاجز ءانإ يف

 . تارطق ثالث لح نهد كعبصأب هيلع
 . حورقلا داوم رئاسو (1:8©) لوبلا يف لمرلا جرخي : سطيناس ىلإ بسني نوجعم

 «نوقيرافويه .ءسوردماخ «سويردامك «سويلاسيس .ءسوسلا لوصأ ذخؤي : هطالخأ

 ةعبرأ دحاو لك نم «سيطوبانيللا رريرهو نرجو .دوسألا نوالاماخلا قرو وهو نوقولوأو
 «يدنه لبنس «يلبج سيطوبانيل .الاقثم رشع انثا ينيصراد «ليقاثم ةينامث امامح .ليقاثم



 ء*١ تانيذابارقلا يف ةبتارلا تابكرملا يف :ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا

 لك نم «يطيرقإ عيشمارطكشم «يربلا باذسلا رزب «ةدعج ,يلبج سفرك رزب «يقيلق نارفعز
 ردع دنس ضار ناك قف «ىثنأو ركذ «يماش رجح سوا لدم د هنيعب نزولا كلذ لثم دحاو

 ةغبرأ دحاو لك نم .ءازحو تشكنجنمفلا رزب ءالاقثم نورشعو ةعبرأ يلباب فرح ءالاقثم

 قالي نإ لق هلق تنسو . خوبطم لسعب نجعي ءالاقثم نوعبرأو ةينامث انامدرف ءالاقثم نورشعو

 . سوثاوق ةعبرأ رادقم جوزمم لسعم بارشب

 «(5:هدتةعط) ةدعملاو «(1آنئ062 دبكلا عجوو «ددسلاو ةبالصلا نم عفانلا :انايطنحلا نوحعم

 . ةقيتعلا ىمحلاو «(5ماهعد) لاحطلاو

 دنوارو يدنه جذاسو ٌرم طسق «مهارد ةرشع دحاو لك نم لفلفو انايطنج ذخؤي : هطالخأ

 . ةلزنمب ريصي ىتح ةوغرلا عوزنملا لسعلاب نجعيو قحسيو قدي ؛ةيقوأ دحاو لك نم «ينيص
 . خوبطملا باذسلا ءامب مهرد نزو هنم ةبرشلا ءرئاخلا لسعلا

 نم عفان هنإ نولوقي «كلم ةنازخ يف دجو (34«ل1ءنمعو) ءاودلا اذه : هللا ةيطع ىمسي ءاود

 ظفحيو ءّرديو «عامجلاو ماعطلا يّهشيو «ةدربألاو «(5:0م2ءط) ةدعملا داسفو (51165) ريساوبلا

 . رهش لك نم ةعمج لك يف رهشأ ةثالث ءاتشلا وأ عيبرلا نامز يف برش اذإ ةحصلا

 .رّودملا دنوارزلا ءٌجولاو ءجلمألاو جليلبلاو .دوسألا جليلهلا نم ذخؤي : هطالخأ

 مسمسو «ليبجنزلاو «جنوبابلا ٌّبحو لفنرقلاو «ةلقاقلاو .لاهلاو «لقاقشلاو «ليوطلا دنوارزلاو

 وفلاو وملاو ضيبألا دبرتلاو لبنسلاو اوبزوج نمو .قاوأ تس نزو دحاو لك نم ىّقنم ريغ

 ىنسلا نمو .نيتيقوأ نزو دحاو لك نم نويبرفوألاو «يلبجلا سفركلا رزبو نوراسألاو وقودلاو
 دابنرزلاو ء.شاخشخلاو ءضيبألا يردوتلاو ,ثاّركلا رزبو حمقلا بابلو ؛هاوخنانلا وهو

 تيتلحلاو ءسويلاسيسلاو ريشابطلاو ءاحرقرقاعلاو امامحلاو ,كشرزلا قورعو «جنوردلاو
 «ينيصرادلاو «لبلاو «لفلاو «لشلا نمو .قاوأ ثالث دحاو لك نم ينامركلا نومكلاو «نتنملا

 ءرفولينلا لصأو ءدعسلاو «ةنشألاو «هيوملفلفلاو «يسرافلا جرطيشلاو ءيدنهلا جرطيشلاو

 ريشواجلا نمو .قاوأ سمخ نزو دحاو لك نم رتسديبدنجلاو بيطلا ةفرقو «لفلفرادلاو
 ثبخ نمو .قاوأ نامث سفركلا لصأ روشق نمو «قاوأ عبرأ نزو دحاو لك نم جنيبكسلاو

 اعوبسأو «لسعلاو ءاملاب اعوبسأو ءركسلاب ًاعوبسأ عيباسأ ةثالث ىبرملا قرحسلا ىفملا كيدحلا
 ءاهعلا ىلإ قيلاثلا مويلا يف هلوحيو ءركسلا ىلإ دغلا نم هلّوحي مث «لخلاب اموي هعقنيف أدبي «لخلاب

 نيتي يح ةةطيويو لاظلا ىف فقير ل «ةفيلا هه ىلع عباسإ# ةن010 كلذ هيب عصي« .لسعلاو

 ةئالث (324هلنءنمعو) ةيودألا نم نر مث ءاهلخناو اهقحساو (64601ء1565) ةيودألا رئاس قدو «لحكلاك

 ذينافلا نم هعم لعجاو .ديج لسعب هنجعاو ذيج رشلا ومس اهنا مل .ًاءزج ثبخلا نمو «ءازجأ

 هعض مث «رثاخلا لسعلا ةلزنمب ريصي ىتح لسعلا عم اهيلع هّبصو ذينافلا بذأ مث ,ثبخلا نزوب
 ةصفعلا لثم هنم قساو ءرهشأ ةتس ريعشلا ىف اهنفداو اهسأر َدَّسو ةفيظن ةديدج ءارضخ ةرج يف
 ًاريبدت هريدو .لكاي مث «راهتلا نم تاعاس ثالث ىضمت ىتح ًاعبع لكأي آل مك «قيرلا ىلغ ةادغلاب
 ءاملعلا ءابطألا ضعب معز دقو .ررضلا هنم هيلع فاخي ام رئاسو بصنلاو مختلا هنع يفني ًالدتعم
 .ةحصلا ثرويو هللا نذإب لتاقلا ٌمسلا ٌرش دري (084641565) ءاودلا اذه نأ



 تانيذابارقلا ىف ةبتارلا تابكرملا ىف :ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا شب

 مدلا ثفنو (5مئةتم) يثولاو (آننع) دبكلا فعض نم عفني :رخآ نوحعم ةعنص

 . (82[1ع1220مأ/515)

 .ءزج دحاو لك نم يناميلا ٌبشلاو فصألا قروو نيوخألا مدو رانلج ذخؤي :هطالخأ

 . ديج هنإف ارتاف هقسأو هءام فصو هخبطاو «رتاف ءامب لاقثم ةبرشلاو « لسعب هنجعاو هقحساو هقد

 يوقيو «2(آنا067 دبكلا مروو (1ه0م6:) جازملا داسف نم عفني :تينطلا امويق نوجعم

 .نوللا ىفصيو «(5:ه:دةعط) ةدعملا

 ليبجنزلا ن نمو اهيهزالا مدركعو ةييشن زو دحاو لك نم ةيكلاو جليلهإ ذخؤي : هطالخأ

 ًامهرد نيرشعو ةعبرأ نزو ضيبألا لفلفلا نمو ءًامهرد نيرشع نزو دحاو لك نم ينيصرادلاو

 ةتس نزو كشمرانلا نمو «مهارد ةرشع نزو ناجنلوخلا نمو «مهارد ةثالث نزو رفسيلاطلا نمو

 ام ردق نسوسيملاو خوبطملا ءالطلا نمو «مهارد ةسمخ نزو نيتنسفألا ةراصع نمو ,مهارد

 0( ريسوسسسلاو يلطلاب اهنجعاو اهقحساو (34«ةنهزهعو) ةيودألا قد «(84هلنءهعو) ةيودألا هب نجعت

 .رتاف ءامب نيمهرد نزو هنم ةبرشلاو لفلفلا لثم اًبح هلعجاو

 «ىلكلا فعضو ء.رهظلا عجوو ([015©) لوبلا رسأ نم عفني : يريمألاب فرعي نوجعم

 . ةةاصحلا تتفت

 رزبو «سفركلا رزبو «ءثبشلا رزبو «ثاّركلا رزبو ءشاخشخلا رزب ذخؤي :هطالخأ

 «ريفاصعلا ناسلو ءرمحأو ضيبأ نانمهبو «خفرفلا رزبو ءابدنهلا رزبو «ٌّسخلا رزبو «نسوسلا

 .دبرتو لفلفو «يلباك جنربو ءشوجنزرم رزبو اسما رزبو «اليسكو «عورخلا رزبو

 .جنبلا رزبو «ءاريثكو «تفللا رزبو ءرخذآألا حاقفو «قشأو «ةنشأو ءّرم رزبو «داشرلا ٌّبحو

 نابلو «نسارو ؛لهبأو ءانوطق رزبو ءايوركو طسقو «لينلا ّبحو «ةجنلفو بنرزو ءرتعصو

 نوّمكو رمحأو ضيبأ يريخ رزبو باذسلا رزبو يدنه حلمو ناتك رزبو ةخيلسو لضاف رزبو

 ةنمس رزب نوسينأو نوميتفأو ناجنروسو يكم ىنسو ثاغمو كشمجنرف رزبو ةفرقو ينامرك

 هّبحو دابنرزو هاوخنان ءرمحأو ضيبأ نيجنردوب .مهارد ةثالث نزو دحاو لك نم لوفو سخرسو

 جنادهشو لدرخو سآلا ّبحو لمرح رزبو «يلباكو رفصأ جليلهو «ينيصرادو «جئايزارلا رزبو

 دحاو لك نم ليبجنزو لقاقش .مهارد ةسمخ دحاو لك نم رزجلا رزبو ةبلحو ءرّشقم معي

 مهرد دحاو لك نم احرق رقاعو 8 حاّقفو لبنسو لفنرقو ضيبأ لفلفو ةيك «مهارد ةعبرأ

 نوعبرأ لح نهد .مهارد ةرشع دحاو لك نم لاوطلا خيطبلا رزب «نيقئاد نزو اينومقس «فصنو

 .رئاف ءامب نيمهرد نزو ةماتلا ةبرشلا «نيلطر نزو لسع ءًامهرد

 (1ةعادل مة:ةلزتؤأو) ةوقللاو جلافلل حلصي :بّروجم هنأ ركذو يرميصلا هفصو نوحعم

 ىلع هنم ذخؤي ؛(طلعومست) مغلبلا اهلصأ يتلا (0ه:15©) للعلا رئاسو «(8عءاد:ءهاتمد) ءاخرتسالاو

 ظ . عفان هنإف ءءاخرتسالل (0:ع35) وضعلا هنم ىلطيو «ليلعلا لامتحا ردق

 « ضيبأ جنبو «لفلفرادو «ينيصرادو «رتسديبدنجو «نويبرفو «نويفأ ذخؤي : هطالخأ

 يف لعجيو «ةوغرلا عوزنم لسعب نجعيو لخنيو قدي .ءاوس ءازجأ نارفعزو «ليبجنزو لبنسو
 :ةجاحلا نعم يعكس ولان



 ةيفي تانيذابارقلا ىف ةبتارلا تابكرملا ىف :ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا

 دابنرزو نمهبو .مدنج روجو .ثاغملا نم ذخؤي :انل بّرحم نمسب نوجعم ةعنص

 ةيلق نمسلاب ىلقيو لخنيو قدي .مهارد ةثالث دحاو لك نم ابرهكو « شاخشخلا رزبو «ءاريثكو

 . ىسحتيو ةجاحلا ردق نمسلا نم هيلع ىقليو .نبل لطرب خبطيو ءامهرد نيرشع دزو موي لك

 ةيناثلا ةلاقملا
 تاجرايألا ىف عبشم مالك

 اهيلإ جاتحي تامدقم يف : لصف

 .يهلإلا 006كنهصم9) ءاودلا هريسفتو «هليوأت اذه حلصملا لّهسملل مسا وه جرايألا لوقأ

 مث اذه ىلع جرايألا مسا عقوي امنإ ميدقلا يف ناكو .«سفور» جرايأ تاقورعنلا يلبس راو

 كيس فلا رمأ لهسملا لمع نأل .يملإ (0101ءمعو) ءاود لهسملل لاقي امنإو «هريغ اهب يمس

 لئاوغ نم نوعزفي اوناك ءابطألا نأل تاجرايألا ميدقلا يف ىَمْسَي ناك امنإو «هتعيبط ىوق نم

 . كلذ ريغو قبرخلاو «لظنحلا محش لثم «ةفرصلا تالّهسملا
 ىلع اورسج ىتح «تارهزدافو تاحلصمو تاقرذبمب اهوطلخ اهلامعتسا اودارأ اذإ اوناكو

 .يه امك اهوذخأ ىتح ةراسج اهيلع اورسج مث ءاهتاقالس اوذخأو اهيلإ اوسنأتسا مث ءاهلامعتسا
 ترجه امو بوبحلاو ؛تاخوبطملا نم ملسأ تاجرايألا َّنأ ٍبّبطَتُملا ملعيلف ًابوبح اهولمعتساو
 نم ةبرشلاو «تاجرايألاك دعب نم بذجت ال اهنأو ءوسلا ةداعلو اهنع ءانغتسالل لب ءاهررضل

 نوميتفألا ءام هيف ىقسي ام قفوأو نيجعلا حلم اهيلع اوحرط امبرو «ليقاثم ةعبرأ ىلإ تاجرايألا
 . مهضعبل ةخسن ىلع اصوصخو «بيبزلاب

 ىّقنم دوسأ جليله «مهارد ةرشع ىّقنملا بيبزلا «مهارد ةعبرأ نوميتفألا ذخؤي :هتخسنو

 .«لطر فصن ىقبي نأ دحلاو «لاطرأ ةثالث ءاملا .مهارد ةيالث نزو سودوخوطسأ .مهارد ةعبس

 ءامو ءولحلا زوللا نهد ليلقب مهرد فصن رايخلارزب ءمهرد يمطخلا رزب عبتيو قيرلا ىلع ىقسي
 . جوزمملا ءاملاو جابريز مايأ ةثالث ءاذغلاو ءرتاف

 : ّرملا يأ ارقيف جرايأ

 ا ل ل ا ع ا ءربصلا جرايأ وه اذه

 (21عه0 بلقلا ةيوقت هو جاضنولل نارفعرلاو ةخيلسلا كلذكو 0 ظفحيلو .«.كلذل ىكطصملاو

 «فذحي وأ هنزو للقي نأ جاتحيف اعادص اهيف نارفعزلا ثروأ امبرو ,«(5:هه22عط) ةدعملاو

 هلدب لعج امبرو «(2©:3401561 تابوطرلا ردحو (11ةعطمء2) لاهسإلا ىلع ةنوعم هل نوراسألاو

 ليلحتلاو (58:هسصهعذ) ةدعملا ةيوقتل ناسلبلا دوعو ناسليلا بحو .فيطل وهو ةبابكلا

 . ةيرهزدافلاو .(101550ه]ن408)

 عفدل درولا وأ ءربصلا نم عقوتملا جحسلا عنميف ءرخذألا حاّمف هيف لعجي نم سانلا نمو

 لسعلاب ارمخم نوكي دقو «(81630) سأرلاو (5:هسقعط) ةدعملا نع ربصلا (181620 ةرارح ةياكن

 .رّمخم ريغ ًاسباي نوكي دقو «هالثم

 ؟موم ؟ح بطلا ىف نوناقلا



 تانيذابارقلا يف ةبتارلا تابكرملا يف : ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا قرف

 غلبأ كلذ دجأف اهلمعتسأو «لظلا يف : اهففجأ ًاصارقأ لقملا ءامب هقوحسم صرقأف انأ امأو
 ءربصلا حالصإ رادقم يف نوفلتخي ءامدقلا ناكو ءزج نم ًابيرق نوكي لقملا لعلو ء«هريغ نم

 ةتس امإو ءالاقثم نيرشعو ةئام ربصلا ناك اذإ ةحلصملا (04ء21همعو) ةيودألا نزو لعجي نم مهنمف

 «لبنسلاو «نوراسألاو «ناسلبلا ناديعو «ينيصرادلا ىلع اورصتتقا اذإ ءالاقثم . نيثالثو

 مل اذإ النك ةيغراو ةينامث امإو .ليقاثم ةتس اهنم دحاو لك نم اوقلأو .ىكطصملاو «نارفعزلاو

 . ليقاثم ةتس دحاو لك نم ناسلبلا بحو ةخيلس اهيلع اوداز لب «ةتسلا كلت ىلع اورصتقي

 نم مهنمو «ألاقثم نينامث نيروكذملا تاحلصملا ينزو دحأ عم ربصلا لعجي نم مهنمو

 ةيودألا نزو لعجي نم مهنمو «لاقثم ةئام نيروكذملا تاحلصملا ينزو عم ربصلا نزو لعجي

 ءربصلا نزو فصن (34694:هم65) ةيودألا نزو لعجي نم مهنمو ء«ربصلا نزو ثلث (80011569)

 ريبدت نم ةسداسلا ةلاقملا يف «انحوي» هركذ ام عيمج يناعمو نوصقنيو ءاليلق نوديزيو

 عماوج ظفل صفلا نم ححصو نييناردتكسالا عماوج يفو .«سونيلاجلا ءاحصألا (2 ءونصعم»)

 . بورض ةثالث ىلع ذختي ارقيف جرايأو كلذ يف ءاحصألا (2ءعنصعم) ريبدت نم ةسداسلا ةلاقملا

 ةيودألا رئاس نم دحاو لك نم ليقاثم ةتس ربصلا نم لاقثم ةئام ىلع ىقلي نأ :اهدحأ

 ظ . (11ع0121265)

 ةيودألا رئاس نم دحاو لك نم ليقاثم ةتس ربصلا نْم ًالاقثم نيعست ىلع ىقلي نأ :رخآلاو
 ظ ظ ظ يال مز

 ةيودألا نم دحاو لك نم ليقاثم ةتس ربصلا نم ًالاقثم نينامث ىلع ىقلي نأ : ثلاثلاو

 .لوصقنيو نوديزيو 2 (74ءلنءزمعو)

 «نيمومحملاو نيرورحملل قفوأو ًالاهسإ فعضأ وهو لوسدغملا نم هوذختا امبرف ًاضيأو

 ىوقأ وهو لوسغملا ريغلا ربصلا نم ذختي نم مهنمو «ةنّيل هاّمُح ْنَم لب مومحم لك هاقسي الو

 ّرملا جرايألا سيلو «مهيف أكني ملف مهنم موق هنم يقس هن» ىلع نيمومحملل ٌرضأ هنكلو ءالاهسإ

 يف هلعف لعف امبرو ؛ئطبيو اليلق اليلقو «قفرب هلاهسإ لب (5062::213) لاهسإلا يف لجعتسمب

 ةدقملا نمي ظاتخيو «هيقالي امر لتمر اهتز ليديعي نم بادجي هلاونلا انقيأ ىدنلو «يناعلا موبلا
 هتخسن امأو ,(وو6ا) قورعلا نود (آ11767) دبكلا ةيحان هبذج دودح دعبأو .ءاعمألاو (5:هطمقعط)

 .(5:هرصقءط) ةدعملاو ءاعمألا يف ةدلوتملا (640ذ56د:6©) تابوطرلا نم عفنتف روهمجلل ةدروغملا

 لقتو «1]152612(2 مدعهلالؤز5) ةوقللاو (©هانع) جنل وقلاو :«(1هذه0 لصافملا عاج وأو «(156240) نمأ رلاو

 . (0:عدص) ءاضعألا ءاخرتساو «ناسللا

 «نارفعزو ءناسلبلا بحو لبئسو «نوراسأو «ىنيص رادو ءىكطصم ذخؤي : هطالخأ

 (1/1« لن صعو) ةيودألا فعض عفترم ربص .مهرد 1 دحاو لك نم ةخيلسو «ناسلبلا ناديعو

 .رتاف ءامو لسع عم نامهرد ةماتلا ةبرشلا «لخنُّيو ءٌقدُي

 :ايذاغول جرايأ ةعنص
 عيمج نم هيف فنع ال لاهسإب «هفارطأ ىصقأ نم ندبلل ّقنم عفنلا ريثك كرابم جرايأ اذه

 .ةضيبلاو «ةقيقشلاو عادصللو (51624) سأرلا (21563565) ضارمأ نم عفنيو «لوضفلاو طالخألا



 61 تانيذابارقلا ىف ةبتارلا تابكرملا ىف : ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا

 (222219515) جلافلاو «بعرلاو ءممصلاو ( (18م116موإل) عرصلاو نونجلاو «ساوسولاو راودلاو

 كلذ نم ريخ اذهو اثليشلا يف ليق امك ًأطوعس كلذ لك . (مهم]9»6) ةتكسلا نم لب ءاخرتسالاو

 7 لني حتفيو .5(2:همتةعط) ةذعملا يوقيو .نيعلاو (8ه) نذألا (مهنم) عاجوأ نم عفنيو ( ريثكي

 نم عفني دو «سفنلا رسع ليزيو «(31625111181100) ثمطلا ّرديو «(216م16(3 06510011085) دبكلا

 نم عمنيو .ةبوانتملا تايمحلاو ةيوادوسلاو ةجفلا ةيمغلبلا (10156ع2565) ضارمألا عميعجر عيرلا

 ءادو ةيحلا اذ نع عدو ,(5012008) اسنلا قرعو (6هان) سرقنلاو (1هزه0) لصافملا (©ةنه) عاجوأ

 ماذجلاو رّشقتلاو يباوقلاو قهبلاو صربلا نمو .هريغو (81628) سأرلا يف ةقيتعلا حورقلاو بلعثلا

 ظ . تاناطرسلاو ةدرابلا ماروألاو , (5نىماد12) ريزانخلا نمو (آن1م:هوال)

 . فصنو مهارد ةعبرأ نزو دحاو لك نم نويدرقسأو .«قشأو ء«دوسأ قبرخو «اينومقسو

 نم ربصو لقمو , سويردامكو نوميكفأ « فصنو نامهرد دحاو لك نم : ىرخأ ةخسن يفو

 «ةخيلسو ةلعجو .«لويسارفو 2. يدنه جداسو .نوقيرافويهو اشاح .م هارد ةثالث دحاو لك

 . جنيبكسو ريشواجو « جيامسبو ؛ينيصرادو نارمعزو .لفلف رادو « ضيبأ لملفو قاوم لفلفو

 لبنسو «لويبرفقو .نيتنسفألا ةراصعو .ليوط دنوارزو .«نويلاسارطفو .رمو « رتسديبدنجو

 دحاو لك نم .سودوخوطسأو ءانايطنج . نامهرد دحاو لك نم . ليبجنزو ءامامحو «بيطلا

 خيبطب وأ «لسعو رتاف ءامب ليقاثم ةعيرا ةماعلا ةبرشلا ةيافكلا رادقم لسع .فصنو مهرد

 . مجعلا عوزنملا بيبزلاو نوميتفألا

 : سويرغليف ةخسن ايذاغول جرايأ ةعنص

 ءاينومقسو «ضيبألا قبرخلا روشقو «قشأو «نوقيراغو .لظنحلا محش ذخؤي
 نويسارفو سويردامكو ربصو لقمو جيافسبو نوميتفأ . ليقاثم ةرشع دحاو لك نم نوقيرافويهو
 «ىنيصرادو ءدوسأ لفلفو «ءضيبأ لفلفو لفلفراد «ليقاثم ةينامث دحاو لك نم ةخيلسو

 ةعبرأ دحاو لك نم ليوط دنوارزو نويلاسارطفو «رتسديبدنجو جنيبكسو ءريشواجو «نارمعزو
 ءامب ناسنإ لك ةوق بسحب ةثالث وأ ليقاثم ةعبرأ ةماتلا ةبرشلا ةوغرلا عوزنم لسعب نجعي . ليقاثم
 . حلملاو لسعلا

 : سلوف ةخسن ايذاغول جرايأ ةعنص

 روشفقو 0 .«نوقيراغو ءايوشم رافلا لصب . الاقثم نيرشع تزو لظنحلا محش ذخؤي

 لقمو «نوميتفأو جيافسب .ليقاثم ةرشع دحاو لك نم نوقيرافويهو ءاينومقسو ءدوسألا قبرخلا
 .جنيبكسو «ريشواجو ٌرم .ليقاثم ةينامث دحاو لك نم ةخيلسو نويسارفو «سويردامكو ءربصو
 لك نم ليوط دنوارزو « رتسديبدنجو نارمعزو ؛« ينيصرادو .«لفالفلاو ةثالثلاو .نويلاسارطفو

 . ةيافكلا ردق لسعملا «ليقاثم ةعبرأ دحاو

 : سفور جرايأ ةعنص

 .بلعثلا ءادو مغلبلاو ءادوسلاو ةّرملا نم عفانلا



 تانيذابارقلا يف ةبتارلا تابكرملا يف :ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا قف

 جنيبكس «ليقاثم ةرشع سويردامك ءًالاقثم نورشع لظنحلا محش ذخؤي :هطالخأ

 ةسمخ جرحدم دنوارز «ليقاثم ةسمخ يلبج سفرك رزب «ليقاثم ةينامث دحاو لك نم ريشواجو

 ةينامث ةخيلس «ليقاثم ةعبرأ ينيصراد ؛ليقاثم ةسمخ دحاو لك نم ضيبأو دوسأ لفلف ٠ «ليقاثم

 ءالطب ّدملا عقني «ليقاثم ةعبرأ نزو دحاو لك نم ّرمو ةدعجو نارفعزو سودوخوطسأ ليلا

 . ةجاحلا دنع لمعتستو ءانإ يف عفرتو .ةوغرلا عوزنم لسعب نجعتو «(04601618269) ةيودألا ل قدتو

 ةسمخ نزو يرطوقسأ ربص ءامهرد نيرشع دزو لظنحلا محش ذخؤي : ىرخأ ةخسن يفو

 دحاو لك نم ريشواجو جنيبكس ؛ امهر نورشع سويردامك ؛مهارد ة ةرشع ناجنلوخ ء«مهأرد

 ةسمخ نزو دحاو لك نم دوسأو ضيبأ لملفو دويلاسارطفو جرحدم دنوارز «مهارد ةينامث

 «نامهرد دحاو لك نم ةدعجو ٌرمو ليبجنزو نارفعزو ينيصرادو ةخيلسو بيطلا لبنس « .«مهارد

 . (8ءلذعنصعو) ةيودألا هك ةيئايرفلا يف هنأ ىلإ انوه ىرخأ ةخسن يف ةدايز هاندجو يذلاو

 هنم ةبرشلاو «لسعب نجعيو قحسي «مهارد ةرشع دحاو لك نم نويسارفو نوقيراغو سوطيفامك

 . ةيمحلا دعب قيرلا ىلع حلمو لسعو راح ءامب مهارد ةعبرأ نزو

 : روهمجلا ةخسن سيناغاكرأ جرايأ ةعنص

 عمنيو .ءادوسلاو خفنلا نعو حملا (5طاعوعم) مغلبلا نم دلوتي (101562565) ضرم لك نم عماني

 ةحوحبلاو (1ائ6) نيعلا يف ءاملا ءادتبا نم عفنيو «([11ء20هعطع) عادصلاو (7ءرانعم) راودلا نم

 نم (4ط5:هءو5) تاجارخلاو جنشتلاو سفنلا رسعو (0طومنم») قلحلا (مهت) عاجوأ نمو ةبطرلا

 ةدعملا (مهنه) عاجوأ ببسب ىقسي دقو «(1600) برجلاو رفصألا ءاملا نم عفنيو «ةظيلغ داوم

 نلإ تشل لد ليلق اهيف لعج امبرو «باذسلا ةقالسب محرلاو (مطلهدتعم) نطبلاو (58:هدمدعط)

 اسنلا قرعلو «سفركلا هس ةيشاألاو نيتيلكلاو نتملاو رهظلا عجولو . . طيرارق ةثالث

 ةعبرأ لظنحلا وأ رامحلا ءاعق ةراصع ايفا ها طظلخمنلو «نويروطنقلا ءامب هوحنو (51318)

 عم اميس ال ءاملا نم عزفلا نمؤيو «بلكلا بلكلا ةضعل ىقسي دقو «موصيقلا ءام يف طيرارق

 . يرهنلا (0هههع2 ناطرسلا قرحم نم مهرد نزو

 قبرخو «سودوخوطسأو «نويسارف ءًامهرد نورشعو نانثا لظنحلا محش ذخؤي : هطالخأ

 . رافلا لصب .نيتيقوأ نزو دحاو لك نم «لفلف رادو «ضييبأ لفلفو ءاينوُمقسو سويردامكو ءدوسأ

 دحاو لك نم ريشواجو ىقشأو «نويلاسارطفو انايطنجو «نارفعزو ءربصو «نويبرفوأو « يوشم

 لك نم جرحدم دنوارزو «يلبج جنتوفو «رخذأو لبنسو ّرمو «جنيبكسو «ينيصرادو ةدعج . ةيقوأ

 . ىقنملا بيبزلاو نوميتفألا خيبطب ليقاثم ةعبرأ ةبرشلا «ةيافكلا ردقب لسع .نامهرد دحاو

 :سلوف ةخسن سيناغاكرأ جرايأ

 لك نم رو «لظنحلا محشو «سويردامكو «نوقيراغو «نويسأرف دخؤي

 لك نم ضيبأ لفلفو «جرحدم دنوارزو نويلاسارطفو جنيبكسو ريشواج .الاقثم نورشع دحاو

 ةيودألا قدت «ليقاثم ةعبرأ دحاو لك نم نارفعزو لبنسو ةدعجو ىنيصراد . ليقاثم ةسمخ دحاو

 حلم عم ليقاثم ةعبرأ ةبرشلا طلختو لسعلا يف عقنتو ءغومصلا ٌضرتو ةسبايلا 06ه1نهفهعو)

 . لسعلا ءامب مهرد نزو قوحسم



 ا تانيذابارقلا ىف ةبتارلا تابكرملا ىف :ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا

 : ربكألا سوطيردايت

 .ةظيلغلا ةجزللا لوضفلاو .ءالتمالاو :«(©010 ؛ءمدم:) درابلا جازملا داسف نم عفني

 ةدعملاو «(ن»©# دبكلا:عاجوأو ءردخلاو .سفنلا رسعو :(5:1850 رصبلا ةملظو «نايسنلاو

 وهو ((0مانع) جنلوقلاو « ضيحلا عانتماو .ماحرألاو .ىلك'و .(5ماعوم) لاحطلاو ؛ (5:هدصقعط)

 .راح ءامي وأ نوقيراغلاو نوميتفألا خيبطب .ليقاثم ةعبرأ هنم ةبرشلا «ةقشم ريغ نم لّهسم

 .ًامهرد. نورشع ضيبأ نوقيراغ «ًامهرد رشع ةسمخ يرطوقسأ ربص ذخؤي :هطالخأ

 مهرد ينيص دنوار «مهارد ةلالث دحاو لك نم ناسلبلا نهدو ىكطصمو جوو ينيص رادو نارفعز
 انايطنجو دوسأو ضيبأ لفلف ٠ لفلف رادو «نويبرفوأو ناسلبلا ّبحو «ناسلبلا ناديع . فصنو

 ةعتوأ دحاو لك نم نوميتفأو رسويردامكو ّرم طسق «نامهرد دحاو لك نم رخذألا حفر يمور

 .فصنو مهارد ةثالث بيطلا لبنس .مهارد ةتس دحاو لك نم اينوّمقسو ةكي اسوان ور اسأ .مهارد

 لسعب نجعتو ؛«ةلوخنم ةقوقدم (81601ه1565) ةيودألا هذه عمجت «مهرد دحاو لك نم امامحو

 . رهشأ ةتس دعب لمعتستو ءانإ يف عفرتو ةوغرلا عوزنم

 : رخآ سوطيردايت

 . (مطلءوص) مغلبلاو (©014) دربلا نم ةجئاهلا (8ء4نهنمءو) ةي ودألا عيمج نم عفني

 ظ : هطالخأ

 ةيكو ينيص رادو نارمعزو جو .ًامهرد رشع انثا نوقيراغ ءًامهرد نوثالث ربص ذخؤي

 ناديعو نوراسأو ضيبأ لفلفو سويردامك «مهارد ةثالث دحاو لك نم ةخيلسو ناجنروسو
 دنوار .مهارد ةعيرأ دحاو لك نم رتسدابدنجو دوسأ لفلف «نيمهرد نزو دحاو لك نم ناسلبلا

 قّتعيو ء«راح يمارسوا ةيرشلا «ةيافكلا ردق لسع مرد هعاربرد نيس ربو ص

 .:رهدشا هك

 : رخآ سوطيردايت

 . ءاودألا كلت نم عفني

 نزو يرطوقسأ ربص «ًامهرد رشع انثا اًويزوج ءأمهرد رشع ةينامث ناوحقأ ذخؤي : هطالخأ
 ضيبأ لفلف «مهارد ةثالث ينيص دنوار ؛ًامهرد نيعبرأو ةعبرأ نزو نوقيراغ ؛ًامهرد نيتس

 ةتس دحاو لك نم ينيص رادو ةيكو جوو لفنرفو نارفعز .مهارد ةعبرأ دحاو لك نم انايطنجو
 انثا دحاو لك نم اينومقسو ةخيلس ؛مهارد ةعبرأ دحاو لك نم ناسلبلا ناديعو نوراسأ «مهارد

 لفلف رادو دوسأ لملفو ةّوفو امامح .مهارد ةعست نويدرقسأ .«مهارد ةينامث لبنس ءامهرد رشع

 .ةيافكلا ردق لسعب نجعيو لخنيو قحسي .«مهارد ةينامث اسريإ .«نامهرد دحاو لك نم رخذأو

 . راح ءامب مهارد ةعبرأ ةبرشلا هوهشأ ةتس قتعيو

 : اويزوجب سوطيردايت

 عادصلاو ساوسولاو «نونجلاو «ةقيتعلا (1634) سأرلا (©1563565) ضارمأ عيمج نم عفني

 نمو «(11ءةلامعوو 06 طع ةنوطغ) رصبلا فعض نمو «(8منلءمقال) عرصلا و راودلاو ,«(11ء30ةءطع)



 تانيذابارقلا يف ةبتارلا تابكرملا يف : ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا 14

 (31ءمكاطنةأانهم) ثمطلا ٌرديو «(©هانو جنل وقلاو ىلكلاو لاحطلاو (آ1062) دبكلا (2ةنه) عجو

 (10150 لصافملاو (602 سرقنلا (مةنص) عجو نمو ء«صربلاو (آنم#ه5ال) ماذجلا نمو «سبتحملا

 . ىذأ الب هلاهسإو ةمداقتملا ةنمزملا تايّمحلا نمو «نيوقحلاو

 ناديعو نويدروقسأ ءامهرد نورشعو ةعبرأ نوقيراغ «ًامهرد نوتس ربص ذخؤي : هطالخأ

 ّجو «مهارد ةثالث طسق ءمهارد ةعبرأ دحاو لك نم ناسلبلا ٌبحو ناسلبلا نهدو ناسلبلا

 رشع انثا دحاو لك نم اًوبزوجو ةخيلس .مهارد ةتس دحاو لك نم لفنرقو ينيص رادو ىكطصمو

 «نامهرد وم .«مهارد ةينامث سويردامك ءمهارد ةتس لبنس :امهرد: يشع نايك نوعا + انيق

 .مهارد ةعبرأ انايطنج «نامهرد رخذألا حاف «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم نويبرفوأو لفالف ةثالث

 ةعبرأ ةبرشلا «ةيافكلا ردق ةوغرلا عوزنم لسع ءًامهرد رشع ةينامث اينومقس «نامهرد امامح
 .نوميتفألا خيبطب مهارد

 : لهسم رخآ سوطيردايت
 رادو ٌّجوو نارفعزو ىكطصم ء.ًامهرد نورشعو ةعبرأ نوقيراغ ءًامهرد نوتس ربص ذخؤي

 نهدو .«ناسلبلا نهدو «ناسلبلا تحو «دنوارز .مهارد ةتس دحاو لك نم لبنسو ينيص

 نم طسقو سويردامك . مهارد ةعبرأ دحاو لك نم انايطنجو «لفالف ةثالثو «نويبرفوأو .جنوبابلا

 رخذألا حاقفو ّرم ءًامهرد رشع انثا دحاو لك نم نوميتفأو ةخيلس .مهارد ةسمخ دحاو لك

 لامعتسالاو ةبرشلا ةيافكلا ردقب لسع ءامهرد نورشع اينومقس «نامهرد دحاو لك نم امامحو

 . لوألا لثم عفانملاو

 : روهمجلا ةخسن سونيلاج جرايأ

 ةوقللاو 09ه128:5) جلافلا نم عفني ايذاغولو «سوطيردايت نم لمعأو فطلأ هنأ هعفانم نمو

 ةظيلغلا ةجزللا لوضفلا دسجلا نع يقنيو 2( اة:«ةانمد) ءاخ رتسالاو جنشتلا و (ةعاد]ل م3221ا/515)

 . ةدارإ ريغ نم (اندنه6) لوبلا جورخو (8124067) ةناثملا (2ءاه:«10[8ه) ءاخرتسا دشيو «ةفلتخملاو

 ءايتومقسو: ءقشاو ءايوشم.رافلا ليو: كوقيزاغو «لظنحلا محش ذخؤي :هطالخأ

 لقمو نوميتفأو جيافسب ءأمهرد رشع ةتس دحاو لك نم نويبرفوأو نوقيرافويهو ءدوسأ قبرخو

 دنوارزو «جنيبكسو ّرم .مهارد ةعبس نزو دحاو لك نم ةخيلسو نويسارفو سويردامكو قرزأ

 ةعبرأ دحاو لك نم نويلاسارطفو ءرتسدايدنجو ريشواجو «ىنيص رادو «لفالف ةثالثو «ليوط

 (30«ةنءكد65) ةيودألا هذه عمجت ءمهارد ةعبرأ نارفعزلا نم 7 لعجي نم سانلا نمو .مهارد

 دنع لمعتسيو «ةوغرلا عوزنم لسعب نجعيو «ثلنثملاب عقتنا ام اهنم ًاعوقنم ةلوخنم ةقوحسم

 . رهشأ ةتس دعب ةجاحلا

 : سلوف ةخسن سونيلاج جرايأ

 .دوسأ قبرخو ءسودوخوطسأو نوقيراغو «لفلف رادو ءضيبأ لفلفو «سويردامك ذخؤي

 قشأو نارفعزو ّرم .ليقاثم ةتس دحاو لك نم ًايوشم رافلا لصبو «نوميتفأو لبنسو ءاينومقسو
 . ةيافكلا ردقب لسع «ليقاثم ةينامث دحاو لك نم نوقيرافويهو
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 : نويفارس نبا ةخسن سونيلاج جرايأ
 .ءنوقيراغو ءايوبشم نايفللا لصبو سويردامك .مهارد ةعبرأ لظنحلا محش ذخؤي

 .مهارد ةثالث دحاو لك نم نوقيرافويهو قىَشاَو «سودوخوطسأو ءدوسأ قبرخو ءاينومقسو

 لك نم جيافسبو «ةخيلسو ءربصو «نويسارفو سوطيفامكو «لقمو «ةدعجو «نوميتفأ قئادو

 .جنيبكسو ءريشواجو «نارفعزو «ينيص رادو ّرمو «لفالف ةثالثلا نمو . فصنو مهرد دحاو

 ثلثو فصن دحاو لك نم نويبرفوأو انايطنجو «جرحدم دنوارزو «نويلاسارطفو ءرتسدابدنجو
 كلذ لثم عفانملاو ايذاغوللا لثم ةبرشلا ةيافكلا ردقب لسع .مهرد

 : طارقبأ جرايأ

 دن رول (81620) سأرلا (مهند) عاج وأ نمو ؛«(8(هرصدعاط) ةدعملا 06هذوندعع) ةبوطر نم عفني

 ظ ظ . تاعرفملا مَع نمو دسافلا (73مهان:5) راخبلا نم

 نزو دحاو لك نم ينيص رادو ةخيلسو جرحدم دنوارزو لبنسو انايطنج ذخؤي : هطالخأ

 دحاو لك نم ءايكو يلبجلا قبحلاو هيوملفلفو سودوخوطسأو سويردامكو نويلاسارطف «مهرد

 رمحأ ربص «فصنو مهرد دحاو لك نم «نارم ءزو نابلا ّبح «مهارد ةعبرأ رم «ءمهرد نزو
 رهشأ ةتس دعب لمعتسيو لسعب نجعي ؛«مهارد ةتس لظنحلا محش .فصنو ًامهرد رشع ةينامث

 ١ . مهارد ةعبرأ ةبرشلاو

 : طارقبل رخآ جرايأ

 نمو .حنشتلاو ديدنشلا عادصلاو ؛(11620) سأرلا يف ةراودلاو ساوسولاو نونجلا نم عفني

 راشتنالاو .نهذلا داسفو .لقعلا طالتخا نمو «(10ه180) لصافملا عجوو «نيديلا قاقش

 (مد22ل9515) جلافلا و «صربلاو «(ةنم:05ا) ماذجلا نمو «(18:©) نيعلا يف ءاملا ودبو (101ةوأمههه)

 . ءابوقلاو (15هءأ21 مد:ة1ز515) ةوقللاو

 «ليقاثم ةسمخ دحاو لك نم سويردامكو لفالف ةثالثو رامحلا ءاّنق ذخؤي :هطالخأ

 هنم ةبرشلا «ةيافكلا رادقم لسع .مهرد قّشأ ءنيمهرد نزو دحاو لك نم اينوّمقسو ّرمو نارفعز
 . راح ءامب ةيقوأ فصن

 : بيبطلا سخاموردنأ جرايأ

 . (4طلهردعم) نطبلا و (8(هددوعط) ةدعملا (2هنص) عجو نم عمني

 حاشفو «ناسلبلا ناديعو «ةريرذلا بصقو «ءادوس ةخيلسو «ينيص راد ذخؤي : هطالخأ

 رذق يف حرطتو (0ءلنءنهعو) ةيودألا نِذَق . فصنو قاوأ ثالث دحاو لك نم سلقوهو ءرخذألا

 نم ذخؤي مث «ىمصتو فصنلا ىلع خبطت «قناود ةتس رطملا ءام نم اهيلع بصيو «ةديدج راخف

 .راهنلا فاصتنا يف قحسيو «ةيافكلا ردق رطملا ءام نم هيلع ٌبصيو «لطر رمحألا ربصلا

 قحسي مث «ٌفجي ىتح سمشلا يف قحسيو «هيوافألا ءام هيلع ٌبصيو ءولحي ىتح لسغيو
 لك نم ةقيتعلا ةخسنلا يفو «قاوأ ثالث دحاو لك نم ايكلاو ّرملاو نارفعزلا نم هيف حرطيو

 شتلا نم عفان وهو . لمعتسيو ءراضغ وأ جاجز ءانإ يف لعجيو ًاعيمج قحسي مث «ةيقوأ دحاو
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 ةذعملا خمنو (510ع) بنجلا (مونم) عجو نمو هييسكلاو .ةبرضلاو .ةمدصلاو ((020 متل 15100)

 نزو هنم ةلماكلا ةبرشلاو «ةرصاخلا عجوو «(1136120م[/515) مدلا ثفنو ءاهعاجوأو «(5:هصقعط)

 مرو نم هب دمضيو «نيبجنكسلاب ةبلصلا ماروأللو .هتوق ردق ىلع ناسنإ لكلو ءرتاف ءامب مهرد

 بارشلاو درولا نهدب (ة4ها05) ةدعقملا ماروأ نمو «بلعثلا بنع وأ عنعنلا ريصعب (18©) نيعلا

 مفلا قارتحا نمو ء«رمخ لخب فيد اذإ رافظألا يف ثدحت يتلا حورقلا نم عفنيو «ديجلا

 ل
 : سوخوردنأ جرايأ

 : عزملا و (آام:هوإل) ماذجلا نمو (508108[84625) ثمطلا سابتحا نم عفني

 نارفعز .امهرد رشع ةينامث دحاو لك نم «يوشم ليقشأو اينومقسو «نويرذامو «ضيبأو

 ,مهارد ةثالث ةنحلا ءاثق لخاد «مهارد ةعبرأ رم «مهارد ةينامث دحاو لك نم قّشأو نويبرفوأو

 . حلملاو ءاملاو لسعلاب نيمهرد نزو ةيرشلا «لاطرأ ةسمخ لسع

 : اروغايب جرايأ

 تاسوميكلا لزنيو «(8:هنم) غامدلا بجيح يقنيو (314ءادصعطماته) ايلوخنلاملا نم عفني

 . ةيضرألا ةجزللا ةظيلغلا

 «سويردامكو سوطيفامكو «دوسأ قبرخو «سودوخوطسأو «نويسارف ذخؤي : هطالخأ
 .ءاريثكو ايكو انايطنجو «نارفعزو «جرحدم دنوارزو «ةدعجلا وهو نويلويفو نويلاسارطفو

 موتو «ناسلبلا ٌبحو «لفلفو ءومو ءوفو «ينيص رادو ءطسقو ءامامحو «نوراسأو «جذاسو

 نوميتفأ «نيمهرد نزو دحاو لك نم لبنسو .رخذألا حاقفو «نوقيرافويهو «؛ةخيلسو ءيّرِب

 قدي «قاوأ تس يرطوقسأ ربص «مهارد ةثالث دحاو لك نم لظنحلا محشو جيافسبو نويراغو

 .راح ءامب ةيقوأ ثلث ةبرشلا ءرهشأ ةتس قتعيو نجعيو

 : سوطسوي جرايأ

 عاجوأ نم عفنيو «مئادلا ([1620) سأرلا (مدند) عجو نكسيو «هيّوقيو (51800) رصبلا عفني

 .راودلاو ةيمغلبلاو ةيوادوسلا (©هن») عاجوألا نمو «دبكلاو لاحطلاو (5:هت2تةعط) ةدعملا (مهنم)

 . ليلكإلا ىّمسي يذلا (0310) عجولا نمو

 ةخسن يفو «ةيقوأ ةرشع تس نويراغو «ةيقوأ ةرشع اتنثإ سويردامك ذخؤي :هطالخأ

 لك نم ضيبأو دوسأ لفلفو سودوخوطسأ «ناتيقوأ لظنحلا محش «قاوأ رشع نوقيراغ «ىرخأ
 ربصو اينومقسو دوسأ قبرخ «ةيقوأ ةرشع نامث نارفعز «قاوأ ثالثو «ةيقوأ ةرشع اتنثا دحاو
 ليقشأ «ةيقوأ ةرشع نامث نويبرفو «قاوأ نامث قشأ «ةيقوأ ةرشع تس دحاو لك نم يرطوقسأ

 ةخسن يفو .رهشأ ةتس دعب مهارد ةعبرأ ةبرشلا لسعب نجعيو قدي «ةيقوأ ةرشع اتنثا ّيوشم
 . ةيمحلا دعب نوميتفألا عيقنب برشي «ةيقوأ ةرشع اتنثا دحاو لك نم ةخيلسلاو لبنسلا نم «ىرخأ
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 : يكاطنألا اومعط جرايأ

 نم ثداحلا عزملا نمو ءقيتعلا (81620) وا ولا عجوو (002؟هناونمد) حج ششلا نن عقني

 . (10150) لصافملا داعترا نمو ءءادوسلا

 نوقيراغو نويسارفو سويردامك ءامهرد نيرشع نزو لظنحلا محش ذخؤي : هطالخأ
 جنيبكسو ضيبأ لفلفو نويلاسارطفو ليوط دنوارز «مهارد ةرشع دحاو لك نم سودوخوطسأو

 ةثالث دحاو لك نم ينيصرادو نارفعزو ةدعجو لبنسو ّرم «مهارد ةسمخ دحاو لك نم ريشواجو

 اهيلع حرطتو ةسبايلا قدت مث «ءاليلق اليلق رانلا ىلع خبطت مث لسعلاب ةبطرلا لحت «مهارد
 . رهشأ ةتس دعب لمعتستو «طلختو

 :رخآ جرايأ

 نا رلا (©اناووأنمد) نابرضو (81ع20ةعطع) عادصلا 55 عفني و «هيوقيو (51عطا) رصبلا يف ديزي

 . (5ماءءم) لاحطلاو دبكلاو (58:هيصةءط) ةدعملا للعو (8620)

 لك نم لفالف ةثالثو ةخيلسو سويردامك «مهارد ةرشع لظنحلا محش ذخؤي : هطالخأ

 ةتس نزو اينومقس «مهرد نزو دحاو لك نم نارفعزو ركذ نابلو ٌرمو ربص ؛نامهرد دحاو
 .راح ءامب مهارد ةعبرأ ةبرشلا «ةيافكلا ردق لسعلا «نيمهرد نزو نيتنسفألا ةراصع «مهارد

 : بّرجم انل جرايأ

 يدنه حلم .ليقاثم ةسمخ ربص «لاقثم لظنحلا محش .«مهرد نزو قبرخلا نم ذخؤي

 «لاقثم ضيبأ لفلف .مهرد درو .لاقثم فصن ينمرأ رجح «لاقثم نوقيراغ .ثلثو مهرد

 رزبو وقودو سفركلا رزبو رتعصو اشاحو ناسلبلا بحو نوراسأو امامحو جو .نالاقثم ليبجنز
 رزبو مرفسهاشلا زوم .مهارد ةرشع روثلا (1ةموادنع) ناسل .«مهارد ةثالث دحاو لك نم رزجلا

 مهرد نوميتفأ ,نامهرد دحاو لك نم سبايلا عانعنلاو جرتألا رزبو هيوجنرذابلا رزبو كشمجنرفلا

 . لمعتسي مث رهشأ ةتس نزخيو ءالسع هفعضب عيمجلا نجعي «فصنو

 ةثلاثلا ةلاقملا

 ١ ةلّهسملا ريغو ةلّهسملا تانشراوجلا يف

 يتاوللا امأو «ةّيلكلاب ةهيبشلاو ةروهشملا تانشراوجلا نم ةلمجلا هذه يف ركذن نأ ديرت انإ

 . ةيناثلا ةلمجلا اهركذب عضاوملا ىلوأف ةيئزج اهعفانم
 : ينومكلا نشراوجلا

 (مطاهوص) مغلبلا ةبلغ نمو ةدوربلا اهدلوت يتلا ءاشحألا (موند) عاجوأ نم عفان وه

 ءاشجلاو ةّيبلكلا (هممءاناع) ةوهشلا ليزيو .ماعطلا مضهيو «(510031) ةدعملا ىوقيو «٠ خياشملل

 ةيوادوسلا ةدرابلا تايّمحلا نم اضيأ عفنيو .راح ءامب ةصفع رادقم ةبرشلا «ضماحلا (ن6120108)

 يقلل

 باذسلا قروو «يلقم ففجم ةليلو ًاموي رمخ لخب عوقنم ينامرك نومك ذخؤي :هطالخأ
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 ةرشع نزو ينمرأ قروب «ريتاسأ ةسمخ دحاو لك نم ليبجنزو «لفلفو ؛ٌلظلا يف ففجملا

 يف عفرتو ةوغرلا عوزنم لسعب نجعتو «ةلوخنم ةقوحسم (5©040185) ةيودألا هذه عمجت «مهارد

 . لمعتستو ءانإ

 : سونيلاجل ينومكلا نشراوجلا
 مضهي ال نم عفنيو «(017871505) حايرلا للحيو «مختلاو ةدرابلا (17ةملو) حايرلا نم عفني

 . ماعطلا

 دوسأو ضيبأ لفلفو يلقم لخب عوقنم ينامرك نومك ء«ءزج فصن قروب ذخؤي :هطالخأ

 يف ةيواستم ءازجأ نم لمع امبرف «نيتخسن ىلع لمعي اذهو ءءزج دحاو لك نم لفلف رادو

 .ادج ةعيبطلا لحي نفلا اذهو «قروبلاو باذسلاو لفلفلاو نومكلا ينعأ «هطالخأ عيمج

 «ةيمكلا هذه فصن قروبلا نمو ةيواستم ةيمك ةيقابلا فانصألا نم (1ةةصهان,و) طلخ امبرو

 يّوقي هنأ كلذو ,ضيبأ لفلفلا نوكيو ىلقي مث «قذاح ٌلخب عقنيو ينامركلا نومكلا نم راتخيو

 يتلا يه هذهو ءدوسألا لفلفلاو لفلف رادلا ينعأ «نيرخآلا نيفنصلا نم رثكأ (5:00265) ةدعملا

 اهنم راتخيو «نزولا ةليقث ىعدت يتلا نم لب ءًاظيلغ اهرشق نوكي الو ةجّئشتم الو ًاراغص تسيل
 ةسحم تيما تناك عدلا اها ءاودلا تذخمتا نإ نوكيف «قروبلاو حاحصلاو رابكلا

 تلمعتسا ةعيبطلا لحنم ناك نمل هتلمع اذإو ءرمحألا وهو نوقيرهب نورطن وعدملا قروبلا

 يتلا (34601نمع5) ةيودألا نم دحاو لك ةيمك نم فصنلا هنم حرطي ام نوكيو ءهرخآلا قروبلا

 ناكو أرم ًاراح ناك ًاديدش ففج نإ هنأ كلذو ءراذقمب اسباي نوكيف ًاضيأ تاذسلا قزوو ءانركذ

 ةقيقحب غلبت مل ةيلضف ام (0/0ز5:ن:© ةبوطر هيف تيقب ًاديدش فشني مل نإو .رادقملا قوف هناخسإ

 . ةدحاولاب اهخفن بهذي ال كلذ لجأ نمف 2 (101865) مضهلا

 تظفحو ءيشب طلخت مل امبرو «ةوغرلا عوزنم لسعب تطلخ امبر ةعبرألا فانصألا هذهو ]

 اذهو «قفاوم رخآ ءاذغ يف وأ ريعشلا ءام يف تحرط اهيلإ جيتحا اذإف «ءلسع ريغب اهتذح ىلع

 ةوغرلا عوزنملا لسعلاب طلخي يذلاو ءءاذغلا دعبو ءاذغلا لبق ادرفم ذخؤي (384601ههعو) ءاود

 اذإ ءاديج لسعلا نوكي نأ ًاضيأ يغبنيو ًالصأ خفنلاب بهذي هنأ كلذو «ةلاحلا هذه يف قفوأف

 . ةوقب غرفتسيو (17/1505) حايرلا لح يف ايوق (86«هنهند6) ءاودلا اذه نوكي نأ جيتحا

 ةيودألا قد نوكي نأ بجيف ءرثكأ هغارفتسا نوكي نأ تدرأ اذإ كنأ ًاضيأ ملعت نأ بجيو

 هنأل ًاغيلب ًاقحس (06601ه4505) ءاودلا اذه قحس ًالجر نأ تفرع ىنأ كلذو «ًاشيرج (0601ه565)

 ب ا اب ا ا يللا ا ووو
 املف «ضرع اميف ببسلا يه ةيصاخ لجرلا كلذ دسجل نأ نظ هن أ كلذو « كلذ يف ببسلا

 اذه ظفحي نأ يغبنيف هلمع متف هترمأ امك ًايناث هبكر هبيكرت لاح وه كلذ يف ببسلا نأ هانفّرع

 . 08601هذهع5) ةيودألا رئاس بيكرت يف ديدحتلا

 : سطيلوقسيرأ نشراوج
 ةوهشلاو «ءضماحلا (©1048808) ءاشجلاو «ةديدشلا (58:هدصةعط) ةدعملا ةدوربل حلصي

 ؛ةيمغلبلاو ةظيلغلا تاسوميكلا نم (10 811) ءالتما نم نوكي يذلا قاوفلاو «ةيبلكلا (ةممءا1)
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 . (0018650) مضه ءوسو (©0010) درب لبق نم نوكت يتلا ةقيتعلا تايمحلاو

 باذسو ليبجنزو لفلف ًاراتسإ رشع ةسمخ ففجم ّلخب عوقنم نوّمك ذخؤي : هطالخأ

 . لمعتسيو ةوغرلا عوزنم لسعب نجعيو قدي ءًامهرد نورشع دحاو لك نم قروبو سباي
 : سونيلاج ةخسن يرهنلا جنتوفلا نشراوج
 تس ليبجنز «ًايمخرد رشع انثا دحاو لك نم نويلاسارطفو يّربو يرهن جنتوف ذدخؤي

 :ًايهخزدو رثع فن وشاك ؛تايمخرد عبرأ دحاو لك نم اشاحلا عامقأو نيتقركلا رزين تايكرو
 . ةوغرلا عوزنم لسعب نجعيو قدي « تايمخرد سمخ سويلاسيس ءأيمخرد نوعبرأو ةينامث لفلف

 ظ : سآلا نشراوج
 يذلا (018650) مضهلا ءوسو ةبوطرو (مطاءوص) مغلب نم فذقلاو ةعيبطلا لالحنا نم عفانلا

 . (5:هيصقعط) ةدعملا نم

 ب ا ا ا اب يدا يوونوبا : هطالخأ
 <طصم «مهارد ةرشع دحاو لك نم ليبجنزو لفلف رادو لفلف ءامهرد نورشع دحاو لك نم
 مماردلا ةتس دحاو لك نم طسقو ةلقاقو ةخيلسو لبنسو نوممكو نوسينأو ايوركو انامدرقو
 دحاو لك نم امامحو يدنه جذاس ءمهارد ةسمخ دحاو لك نم هاوخنانو سفركلا رزبو اًويزوج
 . مهرد ةبرشلا .ةوغرلا عوزنم لسعب نجعيو قدي .مهارد ةعبرأ

 : يزوخلاك نشراوج

 . ديج وهو

 فصن هرشق عم اًوبزوج .«قاوأ ثالث لبنس .فصنو ةجليك سآلا ٌبح ذخؤي : هطالخأ
 ابابسو هادا دارا ني اني تام يسارا ورب راع مب يلا ءلطر
 ىلغت «قاوأ ثالث دحاو لك نم جلمأو جليلبو يلباك جليله «قاوأ عبرأ ةخيلس «فصنو ةيقوأ

 فشنتو لجرفسلا ءامب ةيلغ ىلغتو فشنت مث ,ةالججاو هيلع يتاخر بارشب (351ع016125) ةيودألا

 ءامب مهارد ةثالث وأ ليقاثم ةثالث ةبرشلاو «ةبيمب ّتلتو ْقدتو ءراح ىلقم ىلع فّمجتو

 ك0 نشراوج
 ليئارسإ هيقسي ناك يذلا وهو «(601865:) مضهلا ءوس نم عفنيو (5:همصقعط) ةدعملا ىوقي

 . بّرجم دّيج هنأل لكوتملا

 .لاقثم دحاو لك نم ديج ُكسو ةلقاقو اًوبزوجو ينيص رادو لفنرقو لبنس ذخؤي : هطالخأ
 ركس «تايمخرد عبرأ ركذ ضيبأ نابل «نايمخرد دحاو لك نم رتسديبدنجو ليبجنزو ضيبأ لفلف
 عوزنم لسعب نجعتو «٠ .ركسلاب (04601265) ةيودألا طلخمت (04ل11865) ةيودألا لثم دزربط

 . ليقاثم ةثالث ةبرشلا «ةوغرلا

 :رخآ ينوُمك
 نمو «عبرلا ىّمح نمو «ةدوربلا نع ةجئاهلا (460همعه) نطبلا (مهنه) عاجوأ نم عفان
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 يذلا ريثكلا (0طاءوص) مغلبلا نمو «ةيوادوسلاو ةيمغلبلا تايّمحلاو ةّيبلكلا (ةممءا116) ةوهشلا

 (8001201002) ءاشجلا نمو «(5:هوعط) ةدعملا يف (0010) دربلا ةدش نمو ءخويشلا يرتعي

 . راح ءامب ةصفعلا لثم ةبرشلا «ةيمغلبلا لوضفلا ةرثك نم نوكي يذلا قاصبلاو ضماحلا

 ليبجنزلاو سبايلا باذسلا نم وأ «ّيلقم ةليلو اموي لخلا يف عوقنم نومك ذخؤي : هطالخأ

 عوزنم لسعب نجعي «مهارد ةرشع ينمرألا قروبلا نمو «ريتاسأ ةرشع دحاو لك نم لفلفلاو

 . ةوغرلا

 : رخآ ينوّمك

 جرخي مث ؛ةليلو أموي رمخ لخ يف عقني «قاوأ عبس ديج ثيدح ينامرك نومك ذخؤي

 «قاوأ ثالث لفلفلا نمو «ةنيل رانب ًافيفخ ًايلق ىلق فج اذإف ٠ «بلقيو ةرفس ىلع ىقليو
 ليبجنز

 . لسعب نجعيو طلخي ا ينمرأ قروب «مهارد ةعبرأ ينيص

 : يلفالفلا نشراوجلا

 (”ةدوو) حايرلاو ءارمتسالا ءوسو «(5:هصدءط) ةدعملا عجوو ءماخلاو ةدربألا نم عفانلا

 . ةيبلكلا (4ممءان16) ةوهشلاو ؛« ضماحلا (8دء1280ه) ءاشجلاو «ةظيلغلا

 ىرخأ ةخسن يفو :قاوأ ثالث دحاو لك نم لفلف رادو دوسأو ضيبأ لفلف ذخؤي :هطالخأ

 نمو «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم لبنسلاو امامحلا نمو «ةيقوأ ناسلبلا ناديع نمو «ناتيقوأ

 نجعيو لخنيو قدي «مهرد دحاو لك نم نوراسأو ةخيلسو نويلاسيسو سفركلا رزبو ليبجنزلا

 . قيرلا ىلع رتاف ءامب نيمهرد نزو ةبرشلا «ةوغرلا عوزنم لسعب

 : نوقيدادنفلا نشراوج

 . ةظيلغلا حايرلل ةدلوملا ةفيعضلا ةدرابلا دبكلاو (58:هصدءط) ةدعملا (طوند) عاجوأ نم عفانلا

 هاوخنانو ىكطصم «مهارد ةتس دحاو لك نم بيطلا لبنسو لفلفو ليبجنز ذخؤي : هطالخأ

 ينامرك نوّمك ؛مهارد ةسمخ دحاو لك نم امزاريهو سفركلا رزب «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم

 هذه عمجت «مهرد يدنه جذاس «نامهرد دحاو لك نم احرق رقاعو ناسلبلا بحو ةخيلسو

 لمعتستو «ءانإ يف عفرتو «ةوغرلا عوزنم لسعب نجعتو «ةلوخنم ةقوحسم (84لففده5) ةيودألا

 . ةجاحلا دنع

 : يزوخلا نشراوجلا

 (5(هصقعط) ةذعملا فعضو ءءارمتسالا ءوسو :«(8694ه68) نطبلا قالطتسا نم عفانلا

 .اهدربو

 ةرشع نزو دحاو لك نم ةخيلسو ناسلبلا بحو بيطلا لبنسو ةفرقو طسق ذخؤي : هطالخأ

 لك نم يدنه جرطيشو كلملا ليلكإو نوسينأو لفنرقو ةلقاق ءاددع وح ويزوح ءمهارد

 ينيص دنوار ؛مهأرد ةعبرأ كشمران ء«مهارد ةثالث جنرب «مهارد ةثالث ةسابسب .«مهارد ةعبرأ دحاو

 ةريرذلا بصق ريتاسأ ةرشع دحاو لك نم ليبجنزو دعس «نامهرد دحاو لك نم ةنشأو دنوارزو

 ةرشع جليلب «ناراتسإ ىونلا عوزنم دوسأ جليلهإ «مهارد ةسمخ دحاو لك نم لفلف رادو لفلفو
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 ةيودألا هذه عمجتو «يروباسيدنج زيفق فصن سبايلا سآلا ّبح «ىونلا عوزنم أددع

 دعب لمعتستو ءانإ يف عفرتو ءركسلا بصق لسعب نجعتو ؛ةلوخنم ةقوحسم (84601ه1565)

 . نيرهش

 : ىرخأ ةخسن يزوخلا نشراوج

 ءوسو (4500268) نطبلا قالطتسا نمو ءامهدربو ةدعملاو (11765) دبكلا فعض نم عفان

 .لوبلل ردم لاحطلل ديج وهو رفصألا ءاملا مهيلع فاخي نيذلا عفنيو «ءارمتسالا

 ,مهارد ةرشع دحاو لك نم ةخيلسو ناسلبلا بحو لبنسو ةفرقو طسق ذخؤي :هطالخأ

 كشمرانو جرطيشو كلملا ليلكإو نوسينألاو لفنرقلاو ةلقاقلا نمو ء,تازوج سمخ اوبزوج نمو
 ينيص دنوار «مهارد ةينامث يلباك جنربو «مهارد ةثالث ةسابسبلا نمو «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم

 رادو لفلفو ةريرذلا بصق «ريتاسأ ةرشع دعس «نيمهرد نزو دحاو لك نم ةنشأو ليوط دنوارزو

 بح «تاجليلب رشع جليلب «ناراتسإ يلباك دوسأ جليله .«مهارد ةسمخ دحاو لك نم لفلف

 ةصفعلا لثم ةبرشلا دزربطلا لسعب نجعتو لحكلاك قحسَت ءاهلك (84601م65) ةيودألا نزوب سآلا

 .ريتاسأ ةرشع ليبجنزلا نم ىرخأ ةخسن يفو «دراب ءامب

 : ربنعلا نشراوجب فورعملا يورسخلا نشراوجلا
 .(©010) دربلا 00156256) ضارمأ نم عفني «مجعلا كولم هلمعتسي ناك نشراوجلا اذه

 (ةعاول مهعهلزنةزو) ةوقللاو (©ةعهلزلوتو) جلافلا نم نم عفني دو «هاملا يف ديزيو :نيتيلكلا يفاض وصخو

 ةدعملا (040ذ5ةن#© ةبوطر فشنيو «نهذلاو ظفحلا ىف ديزيو «ناقفخلاو (71:60:) ةشعرلاو

 . خياشملا قفازي اهيحرفو (121عع5) مضهلا نسحيو «(0203[5)

 لفلف رادو ليبجنز «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم ةسابسبو راغصو رابك ةلقاق ذخؤت : هطالخأ
 نم نارفعزو لفنرق «مهرد ةفرق «نامهرد ةنشأ .مهارد ةعبرأ ينيص راد «ناراتسإ دحاو لك نم

 بيطلا لبنس «تازوج سمخ خسنلا ضعب يفو «مهارد ةسمخ اويزوج «مهارد ةرشع دحاو لك

 «مهرد دحاو لك نم نويفأو جنبلا رزب «مهرد كسم «نامهرد دحاو لك نم ربنعو ىكطصمو

 ردقب نويفألا عقنيو «ةلوخنم ةقوحسم (846018565) ةيودألا هذه عمجت «مهارد ةتس ناسلبلا نهد

 ربنعلا باذيو ءرهشأ ةتس دعب لمعتسيو «ةوغرلا عوزنم لسعب نجعيو «ديج بارش نم ةجّركس
 . اهلك (6460:هز565) ةيودألا هب ّتلت ام ردقب نابلاب دميو .«ناسلبلا نهدب

 :نارايرهشلا نشراوج

 وهو ءءادوسلا ةرملاو ءرفصألا ءاملاو «(5:همص365) ةدعملاو .دبكلا (0010) درب نم عفانلا

 . (4ط40ه265) نطبلا لهسي

 ءراغص ةلقاقو «ةفرقو لفلف رادو «لفلفو «ليبجنزو ,ءيدنه جرطيش ذخؤي : هطالخأ

 لبنسو ينيص رادو ؛رابك ةلقاقو ىكطصمو «ةطنحلا اشنو «يدنه جذاسو «تشيغانو «لفنرقو
 ةتس دحاو لك نم نوسينأو :جيايرارلا ربو .هاوخنانو «سفركلا رزبو .ةخيلسو .بيطلا

 .مهارد ةرشع نزو اينومقس ءامهرد رشع ينثا نزو دحاو لك نم دبرتو يطيرقأ نوميتفأ . مهارد
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 نجعتو «ةلوخنم ةقوحسم (46419565) ةيودألا هذه عمجت ءًامهرد نيرشع نزو دزربط ركس
 . ةجاحلا دنع لمعتستو ةوغرلا عوزنم لسعب

 > : يرمتلا نشراوجلا

 لوبلا رسع نمو ةدربألاو ماخلا نم عفنيو ؛هلحي جنلوقلاب عفنلا صاخ نشراوج وه
 . (انءنتطع)

 لك نم ضيبأ لفلفو ليبجنزو نويلاسارطفو ينامرك نومكو ينمرأ قروب ذخؤي : هطالخأ
 نم رّشقم ولح زولو «ىونلا نم ىقنم نوريه رمت .مهارد ةسمخ اينوُمقس ءامهرد رشع انثا دحاو
 اهلك (3ءةنءمعو) ةيودألا هذه عمجت . مهارد ةرشع نزو دحاو لك نم باذسلا قروو «نيرشقلا

 ةيودألا عم طلخيو ًامعان اقد قديو «ةليلو امويرهحل ليكي رمعلا عقنيو .ةلوخنم ةقوحسم

 . ليقاثم ةعبرأ ةبرشلاو ةجاحلا دنع لمعتستو «ةوغرلا عوزنم لسعب اهلك نجعتو :«(1160161565)

 : يرمت نشراوج نم ىرخأ ةخسن

 . ىفصيو سرميو «ةليلو أموي ٌلخلاب عقنيو ًاددع ةئام ىونلا عوزنملا نوريه رمت نم ذخؤي .
 ةثالث ضيبألا لفلفلا نمو ءًامهرد رشع ةثالث دحاو لك نم ليبجنزلاو سبايلا باذسلا نمو
 نوسمخو ةئام هترشق نم رّضقملا ّرملا زوللا نمو ءمهارد ةسمخ ينمرألا قروبلا نمو «مهارد

 طلخيو لخنيو قدي ءًامهرد نيرشع نزو دبرتلا نمو ءًامهرد رشع ةسمخ اينومقسلا نمو «ةزول

 :رخآ يرمت نشراوج

 . ةقشم ريغب لهسي وهو «ءاتشلاو فيصلا يف برشيو اهريغو تايمحلا نم عفني

 رمت . فصنو ناتيقوأ اينوّمقسو «ةيقوأ دحاو لك نم ضيبأ لفلفو ليبجنز ذخؤي : هطالخأ

 .دحاو لك نم باذسلا قروو «هيرشق نم رّشقم ولح زولو «؛نافرص وأ ىونلا نم ىّقنم نوريه
 هتدح ىلع قديو ءرمخ لخب رمتلا عقنيو اهتدح ىلع (046465) ةيودألا قدت .قاوأ عبرأ

 نزو ةبرشلا «لسعي نجعيو كلذ دعب عيمجلا طلخيو .هتدح ىلع اضيأ زوللا قديو ىفصيو
 : .نيمهرد

 ظ : كّسمملا شونزوريف نشراوج
 ىلع نيعيو (022658[5) ةدعملا يوقيو .ماخلاو (5:165) ريساوبلاو (ا/8م09) حايرلا نم عفانلا

 يذلا (81004) مدلا فزنو ماحرألا (8895) حاير نم عفنيو «ىلكلا نخسيو «نوللا يفصيو «هابلا

 . (61165) ريساوبلا نم نوكي

 ةتس دحاو لك نم سفركلا رزبو جرطيشو رفصأ جليلهو يلباك جليله ذخؤي : هطالخأ

 دحاو لك نم رّشقم مسمسو لفلف رادو ضيبأو رمحأ يردوتو «هاوخنانو .جلمأو جليلب . مهارد

 ةينامث دحاو لك نم هيوملفلفلاو ليبجنزو اويزوجو لبنسلاو ةفرقلا نمو .مهارد ةعبرأ نزو

 ةتس دحاو لك نم كشمرانو ناجنلوخو «ةسابسبو «لفنرقو «ةخيلسو طسقو اًوبريخ .مهارد
 ثبخو «لاقثم ربنعلا نمو «نيلاقثم نزو كسملا نمو ءمهارد ةرشع نودعسلا نمو .مهارد
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 عوزنم لسعب نجعي ءريتاسأ ةرشع نمسلا نمو ءاهلك 04418865 ةيودألا نزوب ىّبرملا ديدحلا

 .نيعوبسأ دّيج بيبز ذيبنو ءدبزلا عوزنم ضيخم رقب نبلب نيمهرد نزو ةبرشلا «ةوغرلا
 : ردنكلا نشراوج

 ركس «مهارد ةرشع دحاو لك نم لفلف رادو لفلف ءًامهرد نيتس نزو ردنكلا نم ذخؤي

 نم اوبريخو لفنرقو اًوبزوج «ًامهرد رشع انثا دحاو لك نم ناجنلوخو ليبجنز ءًامهرد نوتس
 لخنيو هتدح ىلع اهنم دحاو لك قحسي .«مهرد فصن ةنز ديج كسم .مهارد ةسمخ دحاو لك

 ظ . لسعب نجعيو
 :رفسيلاطلا نشراوج

 (5:هرمدعط) ةدعملا يف ةظيلغلا (07/1209) حاي رلاو (58:هدصةءط) ةدعملا (©0010) درب نم عفانلا

 . (].1062) دبكلاو

 ينثا نزو لفلف ءًامهرد نيرشع نزو ليبجنز «مهارد ةسمخ نزو رفسيلاط ذخؤي : هطالخأ
 هذه عمجت «لاطرأ ةسمخ هدزربط ركس ءمهارد ةتس دحاو لك نم ةفرقو لاه :امهرد نش

 . لمعتستو ءانإ يف عفرتو ةلوخنم ةقوحسم (10101565) ةيودألا

 : فقسألا نشراوج

 نم ةلقاقو لفلف «ليقاثم ةسمخ دحاو لك نم ضيبأ فّوجم دبرتو يكاطنأ اينومقس ذخؤي

 لك نم اوبزوجو جتساشنو ةسابسبو لمترفو جلمأو ينيص رادو ليبجنز «ليقاثم ةثالث دحاو لك
 لخنيو قدي «ليقاثم ةثالث دحاو لك نم دبرتو اينوّمقس ىرخأ ةخسن يفو .فصنو ناللاقثم دحاو

 .ليقاثم ةعبرأ ةماتلا ةبرشلا لسعب نجعيو ءًاقوحسم ركس لطر هيلع حرطيو

 : ربكألا ثبخلا لفيرطأ

 «(5هصقعط) ةدعملاو (8120967) ةناثملا ءاخرتساو (5:165) ريساوبلا (©هنه) عاجوأ نم عفانلا

 . (5[همصة6ط) ةدعملا نخسيو هابلا يف ديزيو

 رزبو «يدنه جرطيشو ىونلا عوزنم جلمأريشو «جليلبو ءدوسأ جليلهإ ذخؤي : هطالخأ

 نم ّجوو لاهو امامحو بيطلا لبنس .ةيقوأ دحاو لك نم يسراف رتعصو ؛هاوخنانو «سفركلا

 يدنه حلمو تشيغانو لفلف رادو لفلف «مهارد ةعبرأ نزو ينيصراد «مهارد ةثالث نزو دحاو لك

 نزو ديدحلا ثبخ ءمهرد فصن نزو رداشون .,فصنو ةيقوأ لدرخ «ةيقوأ فصن دحاو لك نم

 ةوغرلا عوزنم لسعب نجعتو «ةلوخنم ةقوحسم (3460161565) ةيودألا هذه عمجت .مهارد ةثالث

 . لمعتستو عفرتو ةجاحلا ردقب رقبلا نمسو

 : ريغصلا لفيرطألا

 (2ن1عو) ريساوبلا حايرأو ءاهتبيوطرو «(58:همصدعط) ةدعملا (1ءاة2000ه) ءاخرتسا نم عفانلا

 .نوللا نّسحيو
 نمسب»تلي .ءاوس ءازجأ ىونلا ةعوزنم جلمأ ريشو جليلبو يلباك جليله ذخؤي : : هطالخأ

 . ةجاحلا دنع لمعتسيو ءانإ يف عفريو ككل ل اد ءرقبلا
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 : رذدالبلا نشراوج

 ركفلا نطلزو .«نوللا نسحيو «نايسنلاو دربلاو مداقتملا (5:هددةعط) ةدعملا عجول حلصي

 :نامتلسل نإ لاقرو ةامكشلا نيقراوع وهوة نهذلاو

 دحاو لك نم رتسديبدنجو جلمأو جليلبو دوسأ جليلهو لفلف لملف رادو لفلف ذخؤي : هطالخأ

 دعس ءًامهرد رشع انثا دحاو لك نم راغلا ّبحو هزربط ركسو جنربو رذالبو طسق «مهارد ةعبرأ

 .ةيوسلاب لسعو رقبلا نمس ىلغيو لخدتو «ةيودألا قدتو ادبج هذحو رذالبلا قدي « مهارد ةينامث

 ءامب نيمهرد نزو ةبرشلا ءرهشأ ةتس دعب لمعتسيو «دقعيو 04641هزه65) ةيودألا هيلع ىقلتو

 ريدكلا تا ربقلاوب درحلا و تلا رب عيغتلا ينل هل يعش ظلحمو :جنايزارلاو سفركلا خيبط

 . ةفيطل ةجابديفسأ ةقرم لكأيو «عامجلاو

 : نوجعملا وهو شويجنفلا نشراوج
 داسفو (281165) ريساوبلا (98/1209) حاي درو «5(2[ه036ط) ةدعملا (8ءاة:>810ه) ءاخرتسا نم عفانلا

 . هابلا يف ديزيو نوللا ةجامسو (1هممم67) جازملا

 «لفلف رادو «ءلفلفو «ىونلا ةعوزنم جلمأريشو «جليلهو «جليلب ذخؤي :هطالخأ

 رزبو ثبشلا رزب . «مهارد ةرشع نزو دحاو لك نم لبنسو «يدنه جرطيشو ءدعسو «ليبجنزو

 اهريرردقع ةعبزأ رسمتك اشم اهوقنس ا يوم دريدا كيك . مهارد ةعبرأ دحاو لك نم ثاّركلا

 لسعب نجعتو «ةلوخنم ةقوحسم (01«146معو5) ةيودأآلا هذه عمجت .مهرد ةئام نزو اولقم افقكجتم

 نزو هنم ةبرشلا «رهشأ ةتس دعب لمعتسيو ءانإ يف عفريو «ةجاحلا ردقب رقبلا نمسو ةوغرلا عوزنم

 . نيمهرد نزو كسملا نم اضيأ هيف ريصيو نيمهرد

 : كسملاب رخآ شويحنف

 وهو هأبلا يف ديزيو «(21165) ريساوبلا نم نم عفنيو ءاهنحخسيو (5:هرص36ط) ةدعملا يؤوقي

 ثبشلا رزبو نومكو ليبجنزو لفلف رادو لفلفو جلمأو جليلبو يلباك جليله ذخؤي :هطالخأ

 ةخيلسو رمحأ دروو ةجنلفإو رزجلا رزبو تفللا رزبو ريجرجلا رزبو ثاّركلا رزبو سفركلا رزبو

 ءين دوعو كسو ةلقاقو لاهو ةسابسب «مهرد دحاو لك نم اوب زوجو لفترقو ينيص رادو دعسو

 ةيودألا لثم ديدحلا فيقع قاوأ فناوان نضسألا داشرلا بح .نامهرد هو ل5 نيف كلسفو

 . ةوغرلا عوزنم لسعب نجعيو فدي . (11ءلنعتسعو)

 : هلثم رخآ شويجنف

 جليلهو ؛جلمأو جليلبو دوسأ جليلهو «؛لاهو رفسيلاطو «بنرزو «يدنه جرطيش ذخؤي

 عانعن .ليقاثم ةتس دحاو لك نم بلحملا ٌبحو «ناسلبلا بحو لفنرقو «ةخيلسو ءرفصأ

 «لبنسو ةفرقو ينيصراد .ليقاثم ةعبرأ دحاو لك نم لفلف رادو جنوردو دابنرزو ةجنلفو

 ركس «ليقاثم ةرشع دعس .ليقاثم ةينامث دحاو لك نم هيوملفلفو «ليبجنزو «طسقو ءاوبزوجو

 . ةوغرلا عوزنم لسعب نجعي «مهرد فصن كسم «ّنم ديدحلا ثبخ ءالاقثم رشع ةتس
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 : خوبطملا ثبخلا

 ىمصيو «(5:165) ريساوبلاو (8«هكامن210ه) ثمطلا داسفو رهظلا عجوو ةدربألا نم عفانلا

 .. ةناثملاو ماحرألاو (5:هدصةءط) ةدعملا يوقيو .ةدربألابو ماخلاب بهذيو ماعطلا يهشيو .ءنوللا

 وقودلاو «نويلاسارطفلاو «نوسينألاو «جنايزارلا رزبو ءسفركلا رزب ذخؤي :هطالخأ
 فاوخنانلاو «ةبطرلا رزبو «لجفلا رزبو .تفللا رزبو «لصبلا رزبو «ثاّركلا رزبو رزجلا رزبو
 نم ةربزكو «نوّمكو «ناّتك رزب «ءلفلفو «ثبشلا رزبو .ناذجنأو ءءارضخلا ةبحلاو ةرجنألا رزبو

 نييردوتلاو ءرمحألاو ضيبألا نينمهبلاو «جنوردلاو دابنرزلا نمو .مهارد ةثالث نزو دحاو لك
 «لبنسو دعسو «ليبجنزو .ناجنلوخو «ينيصرادو ةسابسبو ءاوب زوجو ءرمحألاو ضيبألا
 ربكلا لصأ روشقو «طولبلا تفجو جلمأو جليلبو جليله . مهارد ةعبرأ دحاو لك نم ربنسيسو
 بصقو «بيطلا رافظأو .ءنوراسألاو ةنشألاو «جرطيشلا نمو .مهارد ةرشع نزو دحاو لك نم

 لدنصو ءاوبريخو «ةلقاقو نسارو ءيسراف رتعصو .؛كشمرانو ءريفاصعلا ناسلو «ةريرذلا
 «سباي دروو ايكو فرحو مدنك زوجلا نمو .مهارد ةسمخ دحاو لك نم ةوئرهو ةفرفو
 ثبخلا نمو .مهارد ةعبس نزو دحاو لك نم جنتوفو «عنعبو .ءردنكلا روشفو روخامرمو
 خبطي ءاهلك (5©8664185) ةيودألا نزوب ةريثك تارم يناحيرلا ذيبنلا يف أمطملا نخسملا يرصبلا

 وهو «قيرلا ىلع ةيقوأ ردق هنم ىقسيو «ىفصيو رانلا نع لزنيو «ظلغي ىتح صفعلا بارشلاب
 .نيعوبسأ وأ عوبسأ ةدم فرصلا ذيبنلا برشيو ءزنع محلب ةجابديفسأ راهنلا فصن لكأيو رتاف

 : ديدحلا ثبخل ىرخأ ةخسن

 . (9:165) ريساوبلاو (5:هه3265) ةدعملا د امل حلصي

 ءين دوعو «ليبجنزو «نسوسلا لوصأو ؛جلمأو «جليلبو يلباك جليله ذخؤي :هطالخأ
 .«مهرد كسم .مهارد ةرشع دحاو لك نم ىكطصمو رخذأو .لبنسو دروو ُكسو ءاوب زوجو
 عم طلخيو .ديدح ىلقم ىلع ىلقيو قحسيو ذخؤي مايأ ةعبس يناحير بارشب ةعوقنم ربإلا ةدارب

 نزو ةبرشلاو «ةوغرلا عوزنم لسعب نجعيو ىولحلا زوللا نهدب تليو «(16«ل1قمعو) ةيودألا

 . ةينامث وأ ,يناحير بارشب نيلاقثم

 : ديدحلا ثبخل ىرخأ ةخسن

 . ةراحلا (5:0م86) ةدعملا فعضل حلصي

 لك نم رخذأو دروو ءنسوسلا لوصأو «جلمأو «جليلبو «يلباك جليله ذخؤي : هطالخأ
 .لخب مايأ ة ةعيبس ثيخلا عقني (8160161265) ةيودألا عيمج لثم ديدحلا ثبخ .مهارد ةرشع 0

 . حافتلا بارشب نيمهرد نزو ةبرشلا دزربطلا لسعب نجعيو «ىلقملا ىلع ىلقيو ىمصيو
 : خوبطملا ديدحلا ثبخ نم ةخسن

 . ([عصمع# جا زملا ةرارحو (5:همس205) ةدعملا فعضل حلصي

 .دروو ؛جلمأو «جليلبو ءدوسأو رفصأ جليلهو «يرصبلا ديدحلا ثبخ ذخؤي : هطالخأ
 .قاوأ ثالث هنم ىقسيو «بارشلاب ىلغي «ةيوسلاب رخذأو ءرانأجو

 4١م "ج بطلا يف نوناقلا
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 : كسمملا لجرفسلا نشراوج

 ءوسو «(70هنا) ءيقلاو (5:0صةءط) ةدعملا فعضو قالطتسالا نم ةعيبطلل سباح

 .نوللا نسحيو «ءارمتسالا

 . ؛نالطر دحاو لك نم ةوغرلا عوزنم لسعو فوجلا ىقنم رّشقم لجرفس ذخؤي : هطالخأ
 ةلقاق «مهارد ةينامث نزو ليه .مهارد ةسمخ نزو دحاو لك نم ليبجنزو لفلف رادو لفلف

 ةيودألا هذه عمجت ؛«نيمهرد دزو دحاو لك نم نارفعزو ينيصرادو بيطلا لبنسو لفنرقو

 ءابطألا ٠ نمو ءأديج اخبط رمخ لخب خبطيو «لجرفسلا ذخؤيو «ةلوخنم ةقوحسم (0646لذهنه68)

 هيفاام نع ليسي يتحح ةعانب هلو ؛ ىمصيو رانلا نع لزني مث .«لصألا وهو بارشب هخبطي نم

 تح اليلق كتبو «ةنيل رانب خبطيو لسعلا دخؤيو ءامعان اذ فدع « (15[84015) ةيوطرلا نم

 مث «هنع لجرفسلا ةيئام بهذتو يوتسي ىتح كّرحيو «لجرفسلا هيلع ىقلي مث «دقعني نأ داكي
 نم ةحيفص ىلع ىقليو «يوتسي ىتح برضيو «(0/0«لنهنهعو) ةيودألا هيلع ٌرذتو رانلا نع لزني

 كرتبو اوس اطيح هيلع طبر «جريش نهدب وأ درو نهدب حوسمم وتسم ناوخ وأ ماخر

 ؛ليقاثم ةعبرأ نزو ةعطقلا ةعبرم ًاعطق نيكسلاب عطقيو بلصيو تحب فج ةلؤاك وأ يسوي

 ندعم لغجي نم اطلالا نو «ةجاحلا دنع لمعتسيو عفريو دشيو «جرتألا قرو يف جرديو

 . نيمهرد نزو كسملا

 : نطبلل قلطملا لجرفسلا نشراوج
 .ندبلا لوضف فمجيو .(©هان© جنلوقلا نم عفني

 ليبجنز «نالطر ةوغرلا عوزنم لسع «لطر فوجلا ىقنم رّشقم لجرفس ذخؤي : هطالخأ
 لك نم نارفعزو ةلقاقو ليه «نيمهرد نزو ينيصراد ؛«مهارد ةعبرأ نزو دحاو لك نم لفلف رادو

 ضيبأ دبرت «مهارد ةرشع نزو اينومقس .«مهارد ةسمخ نزو ىكطصم ء«مهارد ةثالث نزو دحاو

 لجرفسلا خبطيو «ةلوخنم ةقوحسم (0469:هن5©) ةيودألا هذه عمجت ءًامهرد نيثالث نزو ديج

 ةبرشلا لمعتسيو «ءانإ يف عفريو هتئيهك أيهيو «سباحلا يلجرفسلاب لعفي امك هب لعفيو «بارشب

 . راح ءامب ليقاثم ةعبرأ هنم

 : لّهسم يلجرفسل ىرخأ ةخسن

 ةعبرأ همحل نم ذخؤيو ىوشُيو «ريمخ جراخ نم هيلع سبلي ةحئارلا بيط لجرفس ذخؤي

 نجعيو قدي ؛مهرد نزو اينومقسلا نمو «نيقناد نزو دحاو لك نم ليبجنزو لفلف «مهارد
 . بارشب مهرد نزو ةبرشلا «ةوغرلا عوزنم لسعب

 : لجرفسلا ةراصعب لومعملا لجرفسلا نشراوج

 ةفيعض هدبك تناك نمل عفان «هماعط مضهني ال نملو «(ةموماتا©) ةوهشلا نالطب نم عفني
 . (58:ههتةءط) ةدعملا دشيو

 نم ذخؤيو ءرصعيو قديو «جراخو لخاد نم ىقني صفع رابك لجرفس ذخؤي : هطالخأ

 خبطيو «فصنو طسق رمخ لخو «هلثم ةوغرلا عوزنم لسع هعم طلخيو يمورلاب ناطسق هئام
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 هيلع ىقليو قدي «ناتيقوأ ضيبأ لفلف «قاوأ ثالث ليبجنز ذخؤيو ءهتوغر عزنتو «ةنيل ران ىلع
 رئاضب سيل «ثالث وأ نيتعاسب ءاذغلا لبق رثكألا ىلع ذخؤي نأ يغبنيو «قوعللا دقعي امك دقعيو
 يف وأ (11680 ةرارح هتدعم يف نمل (816011565) ءاودلا 0 .ماعطلا دعب ذخأ ول

 لسعلاو لجرفسلا ءامي لمعتسيو «ليبجنزلاو لفلفلا هنع حرطي نأ بجيف «ناك فيك ةرم هتدعم
 نارك سين و د يرحل ءانركذ يذلا ليكلا رادقم ىلع طقف لخلاو

 نم انركذ يذلا رادقملا فصن هيف تحرط .(مطلءوص) مغلب لضف الو ةرم لضف اهيف عمتجي ال هنأ

 تجوب نيالا اوع داو ءأافصنو ةيقوأ ليبجنزلا نمو ةيقوأ لفلفلا نم هيف حرطت كنأك ٠ . ليبجنزلا
 ليبجنزلا نم هيف حرطت كنأك ءانركذ يذلا رادقملا فعض هيف تحرط (©ط1هوت) مغلبلا مهدعم يف
 .قاوأ عبرأ لفلفلا نمو قاوأ تس

 : يلجرفس نشراوج
 . (5[هدحة3عط) ةدعملا ىؤقيو ماعطلا يهشي

 ءنالطر فيقث ّلْخ «لاطرأ ةثالث دحاو لك نم لسعو لجرفسلا ةراصع ذخؤت : هطالخأ
 لفلف رادو دوسأو ضيبأ لفلف .مهارد ةسمخ ليبجنز ذخؤيو .هتوغر عزنتو رمج ران ىلع خبطي

 عم طلخيو لخنيو قدي .مهارد ةثالث ءين دوع «نامهرد ينيصراد .«مهارد ةثالث دحاو لك نم

 . نيتعاس هيلع ربصيو ماعطلا لبق ةقعلم ةبرشلا .دّمعيو «لخلاو لجرفسلا ءامو لسعلا

 : يدنه نشراوج

 . رهظلا عجوو «(6000 سرقنلاو «(1هذ51) لصافملا عجوو (© مان جنلوقلا نم عفان

 ةفرقو ينيصرادو ليبجنزو ةلقاقو اوبزوج «ليقاثم ةرشع اينومقس ذخؤي : هطالخأ
 ةئام ركسلا نمو «لاقثم ةئام دبرتلا نمو «ليقاثم ةسمخ دحاو لك نم لفلفو لفنرقو كشمرانو
 . لسعب نجعتو لخنُتو اعيمج (860101265) ةيودألا هذه قَدَت «لاقثم

 : ةنسلا (0660:كمع5) ءاود وهو كولملا نشراوج

 يف قبي مل هيلع مواد نمو ,ىلاعت هللا نذإب هرمع هذخأ حلصيف موي لك ةمات ةنس دخؤي
 اوناك نيذلا كولملا (84601ك265) ءاود وهو هذخأ لبق طمش ام الإ طمشي الو :هأربأ الإ ءاد هدلسج
 (عاهنهو) ناليسلاو ءرمحألاو ضيبألاو دوسألا روصانلا نم عفان ءهب نووادتي يكح اميف
 رثكيو «نوللاو (51850 رصبلا ولجيو «(10150) لصافملا (طنل5و05) نابرضو «ةدربألاو ةرفصلاو

 . هبحاص هيلع يمتحي الو ةلئاغ هل تسيلو .عامجلا

 7-50 الاقثم نوثالثو ةتس دحاو لك نم حلمأو جليلبو دوسأ جليله ذخؤي : : هطالخأ
 ءًالاقثم نورشعو نانثا دحاو لك نم هيوملفلفو ليبجنزو لفلفرادو ق قشأو لفلف ءالاقثم نورشعو
 لك قدي «ليقاثم ةتس دحاو لك نم رذالبو ةبابك «نالاقثم دحاو لك نم دعسو ةلقاقو كشمران
 نازوألا نم انفصو امو هتمسق ىلع جرخيو «ءيش هنم ىقبي ال ىتح لخنيو هتدح ىلع دحاو
 ًادوقو هتحت دقويو ةفيظن ردق وأ ريجنط يف لعجيو يزجس ذيناف لاقثم ةئامتس ذخؤي مث ءطلخيو

 طالخألا هذه هيلع قلأف الغو باذ اذإف «ذينافلا بوذي ىتح ءاملا نم ءيش هيلع شريو ال
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 « عبرو نالاقثم ةقدنب لك قدانب هلعجا مث «رتفي ىتح هرقأو هعفراو ًامعان طلتخي ىتح هكّرحو

 دّيس وهو دراب ءامب ةقدنب هنم موي لك برشا مث ءرقب نمسب وأ تيزب كدي حسماو
 ةيودألا

 . (804عل1ءاطعو)

 : لهسم اينوقحسم نشراوج

 . ةدرابلا (121562565) ضارمألا عي عيمجو .رهظلا عجوو «(060101) سرقنلا نم عفني

 0000011111 : هطالخأ

 هاوخنانو سفركلا رزبو لفنرقو ةلقاق ء«مهارد ةتس لفلف راد ؛«مهارد ةرشع دبرت ءمهارد ةتس دوسأ

 لك نم ركسو ذيناف «نامهرد دحاو لك نم يدنه حلمو رداشون ءمهارد ةعبرأ دحاو لك نم

 « لسعب نجعيو قدي «مهارد ةثالث اينوقحسم «فصنو نامهرد تيتلح ءًامهرد دورشع دحاو

 .رتاف ءامب مهارد ةعبرأ وأ نامهرد ةبرشلا

 :مسمسلا نشراوج

 لفلف رادو لفلف «مهارد ةرشع دحاو لك نم ليبجنزو ينامرك نومكو رشقم مسمس ذخؤي

 ءمهارد ة ةثالث دحاو لك نم ليهو ةلقاق :نيمهرد درو ينبص راد ء«مهارد ةسمخ دحاو لك نم

قوحسم (346010:565) ةيودألا هذه عمجت ءامهرد نوف دعا ولك نم ةقافو ةقويط ركب
 ةلوخنم ة

 . لمعتستو ءانإ يف عفرتو

 : ءارضخلا ةبحلا نشراوج

 . قالطتسالاو ءارمتسالا ءوسو (60523[5عط) ةدعملا دربو (51165) ريساوبلا نم عفني

 .ريتاسأ ةتس دحاو لك نم رّشقم مسمسو رذالبلا لسعو ءارضخلا ةبحلا ذخؤت : هطالخأ

 «ليبجنزو «ىونلا ةعوزنم جلمأو «جليلبو «يلباك جليله .ًاراتسإ نورشعو ةعبرأ دزربط رّكس

 شوجنزرمو لفلف .مهارد ةعبرأ دخاو لك نم جرطيشو «يدنه جذاسو «جنربو «لفلف رادو

 عوزنم لسعب نجعتو (80601هأد«5) ةيودألا هذه عمجت . . نيمهرد نزو دحاو لك نم ةسابسبو

 نكيلو ءرقبلا ضيخمب « ؛«نيمهرد نزو هنم ةبرشلا رهشأ ةتس دعب لمعتستو «رقبلا ع نمسبو ةوغرلا

 . هذخأي ماد ام نبلب خوبطم زرأ هيف ماعطلا

 : ناذجنألا نشراوج

 . ةظيلغلا (71/1505) حايرلاو ةرقرقلاو ةدعملاو (460هدصع») نطبلا خفن نم عفانلا

 دوسأ ناذجنأ ءامهرد رشع ينثا نزو دحاو لك نم سفركلا رزبو لفلف ذخؤي : هطالخأ

 ةينامث نزو دحاو لك نم سويلاسيسو اشاحو جنتوفو ناريمامو نويلاسارطف «ًامهرد رشع ةعبرأ

 نجعتو «ةلوخنم ةقوحسم (14«لذه»©5) ةيودألا هذه عمجت ءًامهرد رشع ةثالث نزو مشاك «مهارد

 . ةجاحلا دنع لمعتستو ءانإ يف عفرتو «ةوغرلا عوزنم لسعب

 : ناذجنألل ىرخأ ةخسن

 ىلكلاو (58:هدجهءط) ةدعملا قار رفصألا ءاملاو اهدربو (11) دبكلا ةواسج نم عفني

 . (0عدعتمل)
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 لك نم ثاّركلا رزبو ريجرجلا رزب «مهارد ةرشع نزو دوسألا ناذجنألا ذخؤي :هطالخأ

 . مهارد ةعبس نزو دحاو لك نم ىونلا ةعوزنم جلمأو جليلبو ليبجنز «مهارد ةينامث دحاو

 دحاو لك نم ينيصرادو ؛ينامرك نوّمكو ءراغص ةلقاقو «نوسينأو «سفركلا رزبو هاوخنان

 رادو لفلف «مهارد ةعبس نزو ةفرق .مهارد ةعبس نزو ىونلا عوزنم دوسأ جليله .مهارد ةسمخ

 ذيناف ءمهرد نزو لفنرق «نيمهرد نزو بيطلا لبنس «مهارد ةعبرأ نزو دحاو لك نم لفلف
 عوزنم لسعب نجعتو «ةقوحسم (0601ه565) ةيودألا هذه عمجت ءًامهرد نيرشع نزو ضيبأ

 ىكطصملاو نوسينألا ءامب نيمهرد نزو ةبرشلا «ةجاحلا دنع لمعتستو ؛ءانإ يف عفرتو ةوغرلا
 . لبنسلاو

 : روفاكلا نشراوج

 ىلع نيعيو «ةظيلغلا (771005) حايرلا درطيو ءدبكلاو (5:هسهعط) ةدعملا فعض نم عفان

 . (1018651) مضهلا و

 «لفنرقو ةفرقو مشاكو «ةبابكو اوبريخو «ةلقاقو دوعو «نارفعزو ءروفاك ذخؤي : هطالخأ
 «كشمرانو مرصحو .«ينيصرادو «لفلف رادو «لملفو ضيبأ لدنصو «ةسابسبو لبنسو «ةنشأو

 ةيودالا نزوب ركس ؛«ءاوس ءازجأ هيوملفلفو .دعسو ليبجنزو ءاوبزوجو ناجنلوخو «لقاقشو
 . اهلك (54ءلنءامعو)

 : ىرخأ ةخسن روفاكلا نشراوج

 . ظيلغلا مغلبلاو (5[هدصقعط) ةدعملا فعضو (1018656) مضهلا ءوس نم عفني

 تشيغانو ةفرقو ينيصرادو ةسابسبو لفنرقو ليبجنزو اوبزوجو لفلف ذخؤي : هطالخأ

 عمجت .نيمهرد نزو دحاو لك نم نارفعزو روفاكو «يناتسب لفنرقو ءهرصيق رانو «نومقلقو
 لمعتستو ءانإ يف عفرتو ةوغرلا عوزنم لسعب نجعتو «ةلوخنم ةقوحسم (016011265) ةيودألا هذه
 ظ . ةجاحلا دنع

 : لوألا نم ىوقأ يروفاك نشراوج
 بيطلا لبنسو يدنه جذاسو ةفرقو ينيصرادو لفلف رادو لفلفو ليبجنز ذخؤي : هطالخأ

 تشيغانو لفنرقو ةسابسبو ةلقاقو ناسلبلا ٌبحو رفصأ لدنصو اوبزوجو يدنه جرطيشو
 كسمو روفاك .ةيقوأ فصن نزو دحاو لك نم ءفرص يدنه دوعو ريشابطو دعسو رفسيلاطو
 عفري ةوغرلا عوزنم لسعب نجعي .فصنو قاوأ رشع دزربط ركس .فصنو نامهرد دحاو لك نم
 . ةجاحلا دنع لمعتسيو ء«ءانإ يف

 : دوعلا نشراوج

 . (6طلءوص) مغلبلا فّشنيو ءماعطلا مضهيو «طارفإ ريغب اهنخسيو (5:020) ةدعملا يّوَقي

 لك نم ىكطصمو نوسينأو «سفركلا رزبو «يمور لبنسو «بيطلا لبنس ذخؤي : هطالخأ
 ةفرق .فصنو نيمهرد نزو ةسابسب «نيمهرد نزو لفنرق .مهارد ةثالث دوع . مهرد نزو دحاو
 دحاو لك نم كشمجنرفو ولقم بارش يف عقتني يلباك جليله نيمهرد نزو دحاو لك نم كسو
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 ةريرذلا بصقو درو . مهارد ةثالث نزو روخامرم .فصنو مهرد اوبزوج .فمصنو نيمهرد نزو

 .نيلاقثم نزو ةبرشلا «ةبيمب نجعي .نيمهرد نزو دحاو لك نم

 : ينيصرادلا نشراوج ةعنص

 حايرلا درطيو «ةظيلغلا طالخألا يّقنيو «ىلكلاو ةدعملاو 01:60 دبكلا فعض نم عفانلا
 . (ا/ل11205)

 رادو دوسأ لفلفو لمنرف . مهارد ةتس دحاو لك نم نسارو دوعو ينيصراد دخؤي : هطالخأ

 اوبريح «مهارد ةينامث عانعن «ةيقوأ ليبجنز .مهارد ةسمخ دحاو لك نم نوراسأو لبنسو لفلف

 ةثالث نزو دحاو لك نم ةخيلسو جنايزارلا رزبو نوسينأو ايك «نيمهرد نزو دحاو لك نم ةفرقو

 . لمعتسيو ةوغرلا عوزنم لسعب نجعي .مهارد

 : يدنه نشراوج
 سرقنلاو (7هذه0) لصافملا عجوو (01021[5) ةدعملا دربو «(0011) جنلوقلا نم عفان

(73010)) . | 

 نم هاوخنانو اوبزوج «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم يدنه جذاسو جرطيش ذخؤي :هطالخأ

 8 «ريتاسأ ةسمخ ليبجنز «ريتاسأ ةسمخ دحاو لك نم لفلف رادو لفلف «ناراتسإ دحاو لك

 ةعنرأ ةسابسب «ناراتسإ اوبزوج «مهارد ةسمخ لفنرق .ناراتسإ كشمران ءًاراتسإ نوثالث دوسأ

 ا اق نيهسرو ا رو اة احلا نتعلم تنحل عريتاسأ ةرشعغ ليناف . مهارد

 : ليبجنزلا نشراوج
 عفنيو (077ةه05) حايرلا درطيو ماعطلا مضهيو ءاعمألاو (5هدصقعاط) ةدعملا فعض نم عفان

 . (4طلهممع») نطبلا سبحيو ةضيهلا نم

 ةرشع نزو دحاو لك نم ءاوبريخو يبرع غمص ءًامهرد نورشع ليبجنز ذخؤي : هطالخأ

 .مهرد نارمعز «ةدحاو ةزوج اوبزوج .مهارد ةسمخ دحاو لك نم ؛«ينيصرادو لفترق ؛«مهارد

 . لطر دزربط ركس امهرد نوعبرأو نانثا جتساشن

 : كسملا نشراوج ةعنص
 .داؤفلا ناقفخو (2:1ءو) ريساوبلا (771205) 577 اهخفنو (8 طق ةدعملا فعض نم عفانلا

 لك نم لفلف رادو ليبجنزو لفنرقو ةلقاقو اوبريخو «لاقثم فصن كسم ذخؤي :هطالخأ
 ركس «نامهرد نارفعز «ةيقوأ يدنه دوع «مهارد ةثالث نزو ينيصراد «مهارد ةرشع نزو دحاو

 . لمعتسيو لسعب نجعي مث قدي ءاهلك (0460:ك5©5) ةيودألا نزوب

 : جرتألا نشراوج ةعنص

 . ةهكنلا بيطيو ماعطلا مضهيو (17/1205) حايرلا درطي

 رادو اوبزوجو لفنرق ءامهرد نيثالث نزو سبايلا رفصألا جرتألا روشق ذخؤي :هطالخأ

 كسملا نمو .مهرد نزو دحاو لك نم ليبجنزو «ناجنلوخو ينيص رادو ءاوبريخو لفلفو لفلف

 . لمعتسيو لسعب نجعي «فصنو قناد ةنز
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 :رصيق نشراوج ةعنص

 سرقنلا نم عفنيو جزللا ظيلغلا لضفلا جرخيو ماخلاو ةدربألاو (©0ان© جنلوقلا نم عفانلا
(3010)) . 

 . ًامهرد رشع انثا دحاو لك نم دبرتو اينومقسو رفصأ جليلهو ليبجنزو لفلف راد : هطالخأ
 رشع ةتس ركس .مهارد ةتس دحاو لك نم دزربط حلمو احرق رقاعو هاوخنانو سفركلا رزب
 1 . لمعتسيو لسعب نجعي ءامهرد

 :روقنقسلا نشراوج

 . هابلا يف ديزي

 رزبو «ثاركلا رزبو «ةبطرلا رزبو تفللا رزبو «لصبلا رزبو ؛نويلهلا رزب : هطالخأ
 مسمسو ريفاصعلا ناسلو ءارضخلا ةبحلاو مرفسهاشلاو ةرجنألا رزبو .ريجرجلا رزبو ءرزجلا
 ةثالث نزو دحاو لك نم داشرلا ٌبحو ربونصلا زولو رمحأو ضيبأ نايردوتو لجفلا رزبو رشقم
 نمو .مهارد ةسمخ دزو دحاو لك نم لفلف رادلاو ناجنلوخلاو لقاقشلاو ليبجنزلا نمو .مهارد

 : مهارد ةسمخ روقنقسلا ةّرس نمو .نيمهرد نزو دحاو لك نم نينمهبلاو اوبزوجو ينيصرادلا
 ٌّقدي اهلك 0464:هد«5) ةيودألا هذه نزو ذينافلا نمو .مهارد ةثالث نزو يوشملا ليقشألا نمو
 ءامب وأ بيلح نبلب وأ ثلثمب نيمهرد نزو هنم ةبرشلا «ةوغرلا عوزنم لسعب نجعيو لخنيو
 . قيرلا ىلع لسعلا

 : رخآ نشراوج ةعنص

 . (ةطلهرمعم) نطبلا قلطيو ماعطلا مضهيو (5[هممةءط) ةدعملا ىيوقيو .ناقفخلا نم عفان

 حنوردو دابنرزو .مهارد ةسمخ رفسيلاط ءامهرد رشع ةسمخ يلباك جليله : هطالخأ

 نزو ذيناف «مهارد ةثالث اينومقس ءامهرد نورشع دبرت . مهارد ةثالث نزو دحاو لك نم ةخيلسو
 . مهارد ةثالث ةبرشلا لسعب نجعي ءامهرد نيرشع

 : بّرجم انل نشراوج ةعنص
 كشمرانو ةسابسب ءمهرد ثلث كسم .؛مهرد عبر روفاك .مهارد ةثالث دوع : هطالخأ

 لفلفو ليبجنزو ىكطصمو ينيصراد «لاقثم دحاو لك نم دابنرزو بنرزو كشمجنرفو دعسو
 سفركلا رزبو جنايزارلا رزب .مهارد ةسمخ روثلا (1ةموانع) ناسل «ءنامهرد دحاو لك نم لفنرفو
 . لسعلاب عمجت «مهارد ةثالث دحاو لك نم لبنسو جوو

 : ريبكلا لفيرطألا ةعنص

 ,ةنطابلا (©:165) ريساوبلا (178/12505) حاي ررو (5600365) ةدعملا (2612353808) ءاخرتسا نم عفتي

 .هابلا يف ديزيو
 ليبجنز .ءازجأ ةثالث دحاو لك نم لفلفو لفلف رادو جلمأو جليلبو دوسأ جليله : هطالخأ

 .ءزج دحاو لك نم ةسابسب ٌىرخأ ةخسن يفو .لقاقشو يدنه جرطيشو جلمأ ريشو ناديزوبو
 لفلفلا بح وهو جنادذسب وهو ّيربلا نامرلا رزبو ءريفاصعلا ناسلو رمحأ يردوتو ضيبأ يردوت
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 ضيبأ نانمهب .ناءزج دحاو لك نم دزربط ركسو ءرشقم مسمسو «ناعشيشران ةيسرافلاب وهو

 نمسب تليو طلخيو «ةدح ىلع مسمسلاو اهدحو ةسبايلا قدت ءءزج فصن دحاو لك نم رمحأو

 . ةوغرلا 0 لسعب نجعيو ءرقبلا

 :انل دوعلا نشراوج ةعنص

 لك نم دابنرزو كشمجنرفو لفلفو نارفعزو ةخيلسو ينيصرادو ليبجنزو ليه ذخؤي

 ماخ دوع . مهارد ةثالث دحاو لك نم لفنرقو يدنه جذاسو بنرزو دعس .مهارد ةسمخ دحاو

 يدنه حلم «مهارد ةعبرأ دبرت «ناقناد دحاو لك نم ءروفاك ءدروزال لاقثم ربنع مهارد ةعبس

 ظ .ركسلا وأ لسعلاب نشراوتج هنم لختيو .عيمجلا قحسي «مهرد نزو

 2 ةعبارلا ةلاقملا

 نايبصلا تاروجوو حيامقلاو تافوفسلا يف

 . هعضوم ىلإ يقابلا رخؤنو «تانشراوجلا نم اندروأ ام لاثمأ تافوفسلا نم درون امنإ انإ

 : اثايلقم

 . (©ن5©16) ريساوبلاو «(12)1::ط062) لاهسإلاو «(62:م65) صغملاو «ريحزلا نم عفان

 أموي لخلا يف وتم ينامرك نومك «ءفصنو لطر ولقملا داشرلا بح ذخؤي : هطالخأ

 ةيك «قاوأ عبرأ ًاولقم ناتكلا رزب «ريتاسأ ةرشع دحاو لك نم ولقملا ثاّركلا رزبو ًاولقم ةليلو

 .دراب ءامو لجرفسلا برب مهارد ةثالث ةبرشلا «قاوأ ثالث نمسب نججطم يلباك جليله «ةيقوأ

 صخغملاو ريحزلاو (:ةسطمءه) لاهسإلاو (©ز1عو) ريساوبلا (181005) حاير نم عفان : :فوفس

(321265)) . 

 ةئالث نزو دحاو لك نم انوطق رزبو ًاولقم ناتكلا رزب «لطر ولقملا داشرلا ّسح :هطالخأ

 غمص «فصنو نيمهرد نزو دحاو لك نم ءّرم رزبو ينمرأ نيطو ولقملا سفركلا رزب ؛«مهارد

 ٠ مهرد يبرع

 : اليسك ىمسي فوفس
 . قالطتسالا سبحي

 ءاريثكو مدنج زوجو دابنرزو ضيبأ فرحو «طولبلا تفجو سآلا ٌبحو اليسك :هطالخأ

 نزو هترشق نم رشقملا وللا زوللا نمو..ءرج دحاو لك نم. قعسو قدتفو نففحو فاغفر

 . لمعتسيو طلخي ءًامهرد نورشع يراوحلا قيقد نمو . مهارد ةرشع

 :رخآ فوفس

 . (8[ممصهعط) ةدعملاو (آ.1ء2) دبكلا يوقيو «(اللةهلو) حايرلا درطيو «لماوحلا عفني

 لك نم يمور كلعو ليبجنز «مهرد نزو دحاو لك نم احرق رقاعو راغص ؤلؤل : هطالخأ

 . لك نم ينيص رادو لفلفو اوب زوجو اوبريخو ٌّجوو سفرك رزبو جنوردو دابنرز « مهارد ةعبرأ دحاو

 . اهلك (346ةنءاصعو) ةيودألا نزوب ركس « «لاقثم دحاو لك نم جنايزارلا رزبو يردوت «نالاقثم دحاو
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 :ةدابع فوفس

 .اهتبوطرو «(5:هصةعاط) ةدعملا ةواخرو «(1.106:) دبكلا لازهل عفني

 نامر روشقو ىكطصمو دزربط ركسو سباي طولبو سآلا ّبحو ناديع كل :هطالخأ

 فتسيو «لخنلا دعب طلخي ؛«ءزج عبر دحاو لك نم ليبجنزو نابل .ءزج دحاو لك نم صفعو
 . محللا قوذي الو اعوبسأ نيلاقثم ىلإ لاقثم مونلا دنعو ةركب هنم

 ظ : ديج رخآ فوفس
 (506620 ساطعلاو 5 رشلاو (8منونمءاق5) ةرمحلاو ىّمحلاو دسجلا يف ٌرحلا نم عفني

 . (1[ةصعانع) ناسللا هب كلديو , ماسربلا نم (1ةمودع) ناسللا لاقعناو

 «ناقنادو مهرد روفاك «مهرد دحاو لك نم ضضحو كس «نيقناد نزو كسم :هطالخأ

 رمحأ درو «ليقاثم ةعبرأ نزو دحاو لك نم اوبزوجو لفنرقو ةلقاق «ءنيمهرد نزو نارفعز
 ةيدألا هذه طاخت « امهر ةوتس نقيأ ةؤوط ركس. يقام ةتم:دعاو لك نم ريشابطو نالخو
 ءاوبزوجلا هب جلاعي امم جرخأ (81680 ةرارحلا هيلع بلاغلا ناك نمو . لخنلا دعب (36601ه565)

 . طاريق ىلإ نيتبح نيب ام ريغصللو «لاقثم فصن ريبكلل هنم ةبرشلا

 ظ : لاوطلا خيطبلا ةحيمق

 ءاخرتسا هتّلع نمم (800ه068) نطبلا لقعيو «ةوخرلا (5:00268) ةدعملا يّوَقْي

 . ةفيعضلا سفنلا يّوقيو .56(2هدحدعاط) ةدعملا (613:2310»)

 قيوسس ىقحسي ملا «ةريطو ندخل ند هفودج نفاس حريم. «ناوطلا عطنا خوي «هطالخا
 فشنت ىتح كرتيو «ءاوس ءازجأ ولقم ٌزرأو قوقدم صّمحم ءاريبغو ثيثارطو لقم قيوسو قبن
 نوكي ام رادقم ةميظع ةحار هنم ذخؤتو «قحسيو ففجيف جرخي مث .خيطبلا (30هزوأان56) ةيوطر

 . مهارد ةعبرأ

 :رخآ فوفس

 . (86هذوؤد,©) ةبوطرلاو (85680 ةرارحلا مهيلع بلاغلا نايبصلل لمعي

 ةسمخ ىكطصم «مهارد ةسمخ دحاو لك نم ينامرك نومكو دوسأ جليله ذخؤي : هطالخأ

 يف َتلُيو طلخُي مث «لخنُيو هتدح ىلع دحاو لك قدي ؛نامهرد ليبجنز ءًامهرد نورشعو
 «ليبجنزلا هنم جرخيو «ًادزربط فيصلا يف هركس لعجيو «تيزب ءاتشلا يفو جريشب فيصلا
 . نايبصلا نم (30هذ50ل6) ةبوطرلا هيلع تبلغ نمل اذه حلصي امنإو

 : ردنكسإلل هبتك سيلاطاطسرأ فوفس

 نايسنلاو ءساوسولاو ءرخبلاو نوللا ةرفصو (5:00306) ةدعملا داسفو برذلل عفني

 . حرميو مضهيو

 عوزنم يلباك جليلهو ةيكو نوراسأو يدنه دوعو ليهو يدنه جذاسو ةفرق ذخؤت : هطالخأ

 رادو لفلفو ةنشأو ينيص رادو نوّمكو رصيق رانو كشمرانو كشمجنرفو كلملا ليلكإو ىونلا
 روفاكو ربنعو كسم .ناءزج دحاو لك نم ةلقاقو اوب زوجو نامرلا ٌبحو لفنرقو ليبجنزو لفلف
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 مهرد نزو نيب ام هنم ةبرشلا ءهلك (04601كهعو) ءاودلا لاثمأ ةتس دز ربط ركس . ءزج دحاو لك نم

 . فصو اميف عفنلا ميظع ؛ماعطلا دعبو قيرلا ىلع دراب ءامب مهارد ةثالث نزو ىلإ

 : يكمربلا فوفس

 . (دامددهعط) ةدعملا فعضو (7/هت25) ناديدلا نم عفان وهو

 كلذ لثم دبرتلا بابل نمو ء«ءزج دحاو لك نم جنربو جلمأو جليله ذخؤي : هطالخأ
 . مهارد ةرشع هنم ةبرشلا ءدزربطلا ذيناف عمجأ كلذ لثمو «عمجأ

 : ليقشألا فوفس

 . (©طلةوم) مغلبلاو رارملا ىذأ مهنع عطقيو لّهسيو يّشغي ,بّرجم نايبصلا روجو وهو

 ةدروميكو قاّمسو رانلجو رمحأ دروو احرق رقاعو جلمأو جليلبو جليله ذخؤي : هطالخأ

 قدي .ءاوس ءازجأ لفنرقو ةلقاقو صفعو قبحو سآلا ٌبحو (/ههنا ءيقلا زوجو قورعو

 .. لمعتسيو لخنيو

 : نايبصلل روجو

 .رارملاو للبلا نم مهنادبأ يقني

 قبحو ناريمامو ينانديصلا ربنعو ريشابطو ةبذعو راغص تاجليله سمخ ذخؤي : هطالخأ

 . جليلهلا نزوب دحاو لك نم دزربط ركسو صفعو ةلقاقو نارفعزو كسو ضضحو رانلجو

 .هرغصو هاقسي نم ربك ردق ىلع هنم دخؤيو

 :نايبصلل رخآ روجو

 جليلبو جليلهو ةبذعو سوسلا برو .قاّمسو احرق رقاعو ءايميلقإو رانلجو درو ذخؤي

 ةخيلسو قورعو ُكسو نارفعزو ضضحو ةلقاقو ةبابكو ريشابطو سآلا ّبحو ةسابسبو صفعو

 . لخنلا دعب طلخي .ءاوس ءازجأ زرألا رشقو قبحو ينانديصلا ربنعو

 : نايبصلل رخآ روجو

 رانلجو قبحو ناريمامو ريشابطو قاّمسو نارفعزو ضضحو رمحأ دروو دزربط ركس ذخؤي
 .ةزدق ىلع يكل و رقسلا طارق ةنوقلا هانم دحلاوب نك نم يلهو ةلقاقو

 . اهفعضو (5:هددهعط) ةدعملا داسفو عب هرذلا([50::212ءع2) لاهسإلاو جحسلل ةحيمق

 دحاو لك قدي ءءزج كس «ءازجأ ةسمخ دحاو لك نم ثيئارطو طرق ذخؤي :هطالخأ
 . عفان كلذ لثم يشعلابو نيمهرد نزو ةودغ لك هنم ذخؤيو طلخيو .هتدح ىلع

 . : نوللاو (121ععو# مضهلا ةءادرو لاحطلل فوفس

 ةنّيل ران هتحت دقوتو «جريش هرمغ هيلع ّبَصُي «ةجليك عبر ضيبأ فرح ذخؤي :هطالخأ

 ةعبرأ ينامرك نومك ءامهرد نيعبسو دحاو نزو قوقدملا ثاغملا هيلع ىقلي مث ءرثخي ىتح
 لخلا نم هيلع ىمتحيو ء«دراب ءامب ةحار ةادغلاب هنم ذخؤي «نيمهرد نزو ةيماش هاوخنان «مهارد
 .هكاوفلاو لوقبلاو نبللا نم ناك ام لكو «هيرطو هحلام كمسلاو

 :رفصأ رارم ءيقو ء(11:6:) دبكلا عجوو (1«:ءمدك) ناقري هب نمل حلصي رخآ فوفس
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 قئاد ينيصدنوار «مهرد نارفعز ؛نامهرد ريشابط «لاقثم لوسغم كل ذخؤي :هطالخأ
 . لطر فصن رادقم يدنهلا رمتلا ءامو صاجإلا خيبطب نامهرد ةبرشلا «قناد روفاك . فصنو

 :رخآ فوفس

 0 ظ .رارملا لبق نم لالحناو (آ1062) دبكلا عجوو ىّمح هب نمل حلصي

 ثبخحخ «لاقثم دحاو لك نم لوسغم كلو لبنسو دنوارز «بارشلا ّيدرد ذخؤي :هطالخأ
 . ةيقوأ ردق ةسبايلا ةربزكلا ءامب لاقثم ةبرشلاو ءُقَدُي ,مهارد ةعبس يرصبلا ديدحلا

 ظ :رخآ فوفس

 . (112عمل0مأ515) مدلا ثفنو ددسلاو (1ءاعدنو) ناقريلاو (11062) دبكلا (11680) ةرارح نم عفني

 .مهارد ةعبرأ دحاو لك نم ًارشقم رايخلا رزبو اشنو ًارّشقم لجرفسلا ّبح ذخؤي : هطالخأ
 .مهرد فصن ريشابط ؛مهرد دحاو لك نم ءسوسو لبنتسو دروو لوسغم كلو ينمرأ نيط
 .دراب ءامب مهرد ةبرشلا .مهرد ثلث ىكطصم

 : حلم ةعنص

 . ماعطلا يّهشيو نيترملا لاهسإلو نيرورحملل حلصي
 وأ نرف ىلع وأ ديدح ىلقم ىلع ىلقّيو ًاراغص ًاعطق رسكيف يناراد حلم ذخؤي : هطالخأ

 نامر ّبح هعم طلخيو لخنيو قدي مث :ةريثك ًارارم فيقث رمخ لخ هيلع شري مث ءراخف ىلع
 ريمألا ةراصعو «ةقوقدم ةولقم ةسباي ةربزكو «حلملا ثلث لثم هّبح نم عنم قامسو ًاليلق ولقم
 . لمعتسيو طلخيو «هلثم سيراب

 : رخآ حلم

 نم نوكت يتلا ءاودألا عيمج نمو «(10ذ50) لصافملا عجوو دبكلاو (5:همة0ط) ةدعملا عفني
 . لوضفلا لبق

 «قاوأ ثالث ضيبألا لفلفلا نمو «ناتيقوأ رداشون «لطر نزو ماعطلا حلم دحْوي : هطالخأ
 لك نم لبنسو هاوخنانو ريجرجلا ٌبحو نوسينأ «ناتيقوأ دحاو لك نم دوسأ لفلفو ليبجنز
 نالاقثم ةبرشلاو ءقحسيو قدي ,فصنو ةيقوأ يّربلا سفركلا بح «ناتيقوأ قبح «ةيقوأ دحاو
 ظ تاق هاجت

 ةسماخلا ةلاقملا

 تاقوعللا ىف

 رثكأ يف تاقوعللا تذختا امنإو «هلبق باوبألا يف انمالك سايق ىلع تاقوعللا يف انمالك
 ةدعملا ىلإ ةعفد عفدنت الو «(آدده8) ةئرلا ىلإ ءيش دعب ءيش اهنم لصيو .مفلا يف سبحتل رمألا
 . (آددهع) ةئرلا ىلإ (58:هرصةءط) ةدعملا نم اهتفاسم لوطتف (5:هرمهعاط)

 : قوعللا ةفص

 . سبايلا لاعسلل عفان
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 . ةجاحلا دنع لمعتسيو ءانإ يف عفريو «لسعب نجعيو ءولقم ناتك رزب ذخؤي : هطالخأ

 . (602/ه655) ةسوبيو (11620 ةرارح نم لاعسلل عفان :رخآ قوعل

 يمطخلا رزب «مهارد ةتس رشقم ولح زول «مهارد ةسمخ أرشقم رايخلا رزب ذخؤي : هطالخأ

 لك نم رصدملا لجرفسلا ٌبحو اشنو ءاريثكو غمص .«مهارد ةسمخ دحاو لك نم ىزابخلا رزبو

 فالق «فصنو مهارد ةعبرأ دحاو لك نم ضيبأ ذينافو سوسلا ةراصع .مهارد ةعبرأ دحاو

 ىقلي مث «ظلغي ىتح ءامب خبطي ىقنم ولح بيبزو ناتسبسو ةاقنم سوسلا لوصأ ذخؤيو «لخنيو
 قيقدو ذيمسلا ةلاخن ءام نم لمعت ةريرح عم ىقسيو «(8«لنهنصمو) ةيودألا هب دقعتو جتخبيم هعم

 . ريعشلا ءام هدعب ىقسيو .ءولح زول نهدو ذينافو القابلا

 . (81680 ةرارح نم لاعسلل :رخآ قوعل

 رشقملا سوسلا لوصأ «ًاددع نوسمخ رابك باّتع «تانفح ثالث ناتسبس ذخؤي : هطالخأ

 نم ىّقنم ربنش رايخ ءًامهرد نوعبرأ ىقنمو ولح يناهمسك بيبز ءًامهرد نوثالث ضوضرملا
 جتخبيم هيلع ىقليو ىفصي مث «لطر ىقبي ىتح ءام لاطرأ ةعبسب خبطي :اههرتا نوقع ةنيضت

 الوخنم القابلا قيقد هعم طلخي مث ٠ ”لسعلا لثما ظلعي ىنح حطي «لطر ثلث ذيناف . لطر فصن

 . يفكي ام ةريرحب
 : شاخشخلا قوعل ةفص

 ردصلا عجوو لاعسلاو (58طوصنء 067) ةداحلا ىّمحلاو (81004) مدلا فذق نم عفانلا

 . ةصوشلاو (650

 ةطنحلا اشن .مهرد فصن دحاو لك نم غمصو عامقألا عوزنم رمحأ درو ذخؤي : هطالخأ

 فصن دحاو لك نم نارفعزو ريشابط ؛ «نيمهرد نزو دحاو لك نم شاخشخلا ٌبحو ءاريثكو

 0 «نيمهرد نزو سوسلا بر ء«مهرد

 خيبط وأ نيبجنرتلا عم برشتو «ةجاحلا دنع لمعتستو .ءانإ يف عفرتو «ثلثمب نجعتو «لخني

 .افوزلا

 : ريشابطلا قوعل
 (©طعو ردصلا عجوو ةظيلغلا لوضفلاو (81054) مدلا فزنو (0هدعط) لاعسلا نم عفانلا

 . (اددص#) ةئرلا حورقو

 ٌبحو ةطنحلا اشن «مهارد ةينامث نزو غمص .مهارد ةعبرأ نزو ةلقاق ذخؤي :هطالخأ

 ركس «مهارد ةعبرأ نزو ريشابط «مهارد ةرشع نزو دحاو لك نم ليبجنزو ضيبألا شاخشخلا

 رشقملا ربونصلا زولو هترشق نم رشقم ولح زولو أرشقم ءاّنقلا بح ءًامهرد نيعبرأ نزو دزربط

 دزو دحاو لك نم ءاريثكو سوسلا ٌبرو نيترشقلا نم رشقم ّرم زول ؛ .«مهارد ةينامث دحاو لك نم

 هذه عمجت «نيمهرذ نزو دؤسألا نئاكشخلا تح «نيمهرد نزو جنايزارلا رزب ءمهارد ةسمخ

 انجيع رقبلا نعسو ةوغرلا غوزتم لسعب نحيعيو لكيم اين الوكت ةنرحسم ع: فكل ةلوذألا

 . ةجاحلا دنع لمعتستو ءانإ يف ريصتو نيل
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 : رخآ ريشابط قوعل
 . (آدنت#) ةئرلا حورقو ةّيْلسلا تايّمحلا نم عفان

 لك نم ةطنحلا اشنو ليبجنز 0 رد هام وكاو لك نك جاور برع موال : هطالخأ

 ءاقهاقلابّسح ءامهرد نيتس نزو ركس «مهارد ةعبرأ نزو ريشابط ءأامهرد رشع ينثا زو دحاو

 (:هدهض عم شوألالا ذذه-عمجت ,مهازد ةعبس'نزو دحاو لك نم ًارْشقم ربونصلا بحو ًارشقم

 ءاغانإ يف عفرتو ءأنيل ًانجع ةوغرلا عوزنم لسعو نمسب نجعتو «لخني ام اهنم ًالوخنم ةقوحسم
 .نتألا نبلب وأ راح ءامب برشيو هنم قعليو جاجز

 : لصنعلا قوعل

 .ردصلاو نيبنجلا عجوو «ثفنلاو «سفنلا رسع نم عفانلا

 لبق هنم قعليو ءاعيمج نادقعيو «ةوغرلا عوزنم لسعو لصنعلا ةراصع ذخؤي : هطالخأ

 .هدعبو ماعطلا

 : موثلا قوعل

 جضنيو (0650) ردصلا يقني «(2©طاءوم») مغلبلا نع جئاهلا (©هدعط) لاعسلا نم عفانلا

 . ةقيقرلا داوملا

 .قديو «ىفصيو ىّرهتي ىتح نمس لطرب ىلطيو «لطر ىقنملا موثلا نم ذخؤي : هطالخأ

 .ظلغي ىتح ةنيل رانب خبطيو «نالطر ةوغرلا عوزنملا لسعلا نم هيلع ٌبصيو ءامعان اقد موثلا
 .رانلا نع لزنيو

 :رخآ قوعل

 نزو شاخشخلا رزب «مهارد ةسمخ دحاو لك نم انوطق رزبو لجرفسلا ٌبح نم ذخؤي
 ءءام لاطرأ ةثالثب عقني «مهارد ةعبس دحاو لك نم ناتسبسو سوسلا لوصأ ؛مهارد ةرشع

 ءاريثكلا نمو ءامهرد رشع ينثا نزو جتخبيملا نم هيلع بصيو «ظلغي ىتح ةنيل رانب خبطيو

 . طلخيو ءراتسإ ذينافلا نمو «مهارد ةعبس نزو دحاو لك نم يبرعلا غمصلاو

 : مطبلا قوعل

 .ددسلا حتفيو «ةدملا ثفني نملو ءرودصلا ةحرقو «(7016) توصلا ةحوحبل عفانلا

 زولو ولح زؤلو ربونصلا زول «لطر دحاو لك نم ىقنم بيبزو ناتك رزب ذخؤي :هطالخأ

 لك نم يبرع غمصو سوسلا لوصأو مطبلا كلعو ولقم قدنب «قاوأ تس دحاو لك نم ىقنم رم
 ةعيمو فرحو هاوخنانو اشنو دنوارزلاو صّمحلاو القابلا قيقدو ضيبأ لفلف .قاوأ ثالث دحاو

 دحاو لك نم ركذ نابلو نارفعزو ّرم «ةيقوأ دحاو لك نم ينوجنامسألا نسوسلا لوصأو ةلئاس

 مث «لظلا يف ففجيو ءاصارقأ لمعيو هب نجعتو «نتألا نبلب ٌتليو لخنيو قدي «ةيقوأ فصن
 ٌبحو فايشأ هنم لمعي مث «يشعلاب ةقعلمو ةادغلاب ةقعلم هنم ذخؤيو «لسعب نجعيو قحسي

 ظ . (1ةموادع) ناسللا تحت ليللاب هنم لعجيو ءراغص
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 ةسداسلا ةلاقملا

 تابوبرلاو ةبرشألا يف
 ةبرشألا نيب قرفلاو «لبق اميف هيلإ انرشأ يذلا وحنلا ىلع تابوبرلاو ةبرشألل انداريإ نإ

 ةمّوقم تاراصع وأ تافالس ةبرشألاو ءاهسفنب ةمّوقم تاراصع يه بوبرلا نأ :بوبرلاو

 . ةوالحب

 : يلاموسفأ

 لصافملا عجوو ءاسنلا (16556)) قرع نم عفانلا ءامدقلا هبترو هلمع يذلا نيبجتكسلا وهو

 ةشهن نم هبرش عفني هنإ ليقو ءًاظيلغ ًاسوميك لهسأ برش اذإ هنأو ؛(8مناءموز) عرصلاو (1هذه
 . ةلاّثقلا (066لنهنهءو) ةيودألا نمو نويفألا برش نم عفني كلذكو «ىعفألا

 ةرشع لسعلا نمو نيوئم وحن حلم نمو «لاطرأ ةسمخ لخلا نم ذخؤي نأ : هتعنصو
 نع لزني مث «تايلغ رشع يلغي ىتح ةنيل رانب خبطيو طلخيو ءالوطوق ةرشع ءاملا نمو «نانمأ

 . بيبطلا رمأي ام ردقب ةجاحلا دنع لمعتسيو ءانإ يف عفري مث «دربي ىتح كرتيو رانلا

 ١ ظ : ةماعلل يروزبلا نيبجنكسلا

 هولجيو «(0طلءعم) مغلبلا عطقي و «5(2:همج3عءط) ةدعملا بيهل و (©ع762 تايمحلا ءىفطي

 لوبلا ٌرديو «(5م1ءعم) لاحطلاو (816م26 ه6وؤمنءانم55) دبكلا ددس حتفي رو ء«ءارفصلا عمقيو

 . (آلن2)

 يفاصلا بذعلا ءاملا نم هيلع ىقليو «لاطرأ ةرشع قيتع دّيج رمخ لخ ذخؤي : هطالخأ

 لزيضأ زوقت نم هبفا ريس: ههتدوحو لهلا ةضويح ندك ىلع لقأ وأ ءرقكأ نأ الطرز :ةورشع
 رزبو نوسينألاو جنايزارلا رزب «قاوأ ثالث دحاو لك نم سفركلا لوصأ روشقو جنايزارلا

 هنم بهذي ىتح ةنيل رانب خبطي كلذ دعبو «ةليلو اموي كرتيو «ةيقوأ دحاو لك نم سفركلا

 ءاملا اذه نم نيءزج لكل هيلع ىقليو ىفصي مث ءدربي ىتح كرتيو رانلا نع لزني مث «سدسلا
 نيءزج لكل لسعلا نم وأ «ءاليك دزربطلا ركسلا نم ءزج روزبلاو لوصألا عم نيخوبطملا لخلاو

 هنم ىقبي ىتح ةنيل رانب خبطي ءءزج روزبلاو لوصألا عم نيخوبطملا ءاملاو لخلا نم فصنو

 . هيلغ تقو يف هتوغر تطقتلا دقو «لمعتسيو ىفصيو دربيو رانلا نع لزنيو «فصنلا

 نزو نوحطم ريغ ًانارفعز نيتيلغ وأ ةيلغ دعب هتوغر جارختسا دعب هيف لعج بحأ نمو
 سانلا نمو «هيف هتوق جرخت ىتح ةعاس دعب ةعاس سرمتو ءردقلا يف قلعت ةّرص يف مهارد ةثالث

 .هب هخبطي الو نيمهرد نزو انوحطم انارفعز هنم غارفلا دعب هيف سرمي نم

 رهاظ نوكي الو «لخلا هيلع يقلثو «هتوغر ذخأتو «نيل رمج ىلع هلعجت ديج لسع ذخؤي

 هلزنأ مث اججف ّلخلا نوكي الو .اديج طلتخي ىتح ءآليلق ًاليلق رانلاب يلغيف ءاهفيعض الو ةضومحلا
 نم ههركي هبرشي ذلألا ناك نإف «بارشلا لثم ءامب هجزماف هلمعتست نأ تدرأ نإف «هظفحاو رانلا نع
 كلذو ءهّلخ يف ديزيف ةضومحلا رهاظ هبرشي نأ دارأ نإف «ءامب هلمعتسيف هتوالح وأ هتضومح لجأ
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 نم عيمج رمأ اذإ ناسنإلا هلعفي امب هيبش اذه نأ ىرأو «دحاو رادقمب لمعتسي نأ دومحملاب سيل هنأ
 جازملا ةريثك اهبرشي نأ داتعا دق نم مهيف نأ ملعي نأ ريغ نم ءاملاب هوجزمي نأ رمخلا برشي

 .ةيوق اهبرش داتعا دق نم مهيفو «هتعاس نم هسأر تملآ ةفرص اهبرش اذإف ءمعطلا ةهفت (1عسم#)

 نمو ءرمخلا برش نم ضرعي اذه لثم ناك اذإف ءهسفن تثغ (162م6:) جازملا ةريثك اهبرش اذإف

 نم لقأ هبرشن نأ انتداعو «رثكأ نيبجنكسلا برش ىف ضرعي ال فيكف ًاريثك اهوبرشي نأ سانلا ةداع

 ءانبسحب ال هبرشي نم بسحب هلادتعا مكحن نأ ًآذإ يغبنيف «ىوقأ اهنم وهو ًادج رمخلا برش
 يذلاو ءرثكأ هل هعفن نوكي كلذ لجأ نمو ؛هدنع يذلا وه هلوانتي نمل قفوألا نأ ملعت نأ بجاوو

 بجي اذكهو «سانلا رثكأ قفاوي امم لمعي نأ عاونألا هذه لادتعاو «هسفن هفاعت يذلا وه هب ىذأتي

 ةنيل ران ىلع خبطيو «ناءزج ةوغرلا عوزنملا لسعلا نم هعم طلخي ٌلخلا نم ءزج لك ىلع لمعي نأ
 نأ بجي كلذكف ءالوأ ءاملاب خبطي لب اف ىقبي ال ًاضيأ لخلا معط كلذكو ءاهموعط طلتخت ىتح
 ىتح لادتعاب ةنيل رانب خبطي مث ءايفاص ءام ءازجأ ةعبرأ لسعلا نم ءزج لك ىلع نيبجنكسلا لمعي

 لسعلاو رثكأ هخبط سبتحي كلذلف «ةريثك ةوغر هل دعصت ءيدرلا لسعلا نأل لسعلا ةوغر دعصت
 لوألا نم ىقبي ام رثكأو «هلبق يذلا جاتحي امك ريثك خبط ىلإ جاتحي ال كلذلف «ةوغر لقأ ديجلا

 لمعيو أئين لخلا ىقبي الو ء«ًاديج اهب طلتخي ىتح هخبط لدعاو .هفصن رادقملا اذه ىلإ جزمي يذلا

 «نيءزج لسعلا نمو ءًاءزج لخلا نم ّبصتف ءيش لوأ نم ةثالثلا عاونألا تطلخ اذإ نيبجنكسلا

 تلعج ىوقأ هلعجت نأ تدرأ اذإف «هتوغر عزنتو عبرلا ىقبي ىتح خبطيو «ءازجأ ةعبرأ ءاملا نمو

 الثل ال امويو اموي لب ءامئاد هبرشت الو اجوزمم بارشلا برشي امك برشيو « لسعلا لثم لخلا

 نم (08ا826©) سوميكلا ردحيو (10120) لصافملا يف صوغي هنإف .(5[:همتقعط) ةدعملا مهب رضي

 ولجي نأ هب ديري ءام الب هبرشي نم مهنمو «ندبلا نم (056[84015) ةبوطرلا للحيو .ىلفسلا ءاعمألا

 ىلإ هيلع ربصي هبرشي يذلاو لفسأ ىلإ اهردحيو «(5[هره20ط) ةدعملا مف نم (8هذ5ةنعع) ةبوطرلا

 . جابريزلاب جوّرفلا لمعتسي مث ءراهنلا فصن

 رهظي ام رمخلا لخ فيقثلا لخلا نم بصيو ءريجنط يف هرهظ ىّوسيو قئافلا ركسلا ذخأت
 هعضن مث ءردقلا اذه نم انصقن ضمحي ال نأ انئش نإو ءركسلا ىطغي الو ءركسلا تحت هنويع

 اهعزنن امنإو ةقرخب اهذخأنو «تاساطلا لوصأب هتوغر عزننو بوذي ىتح ةفيعض ران وأ رمج ىلع
 لزني مث «هانموقو هانخبط مث «قري ىتح ءاملا هيلع انببص ىقنت اذإف ءفرغ نود عضوو «عفرب
 .ادج عفان هنإف لمعتسيو

 : ءارفصلل لّهسم نيبحنكس ةعنص

 ذخؤتو «ةنيل رانب خبطيو ءالوأ هتفصو امك فيقث ٌلخو ركس وأ ةوغرلا عوزنم لسع ذخؤي
 ءديرت ام ردق ىلع ةجاحلا رادقمب لقأ وأ رثكأ وأ ةيقوأ ةيوسلاب اينومقسو ءرامحلا ءاّثق ةراصع

 ىف ىقبي الو «بوذي ىتح ةعاس لك هسرماو ردقلا ىف هقلعو «ناتك ةقرخ ىف هلعجاو هقحساو

 لوضا عم اننوهتسلا لصأ انتوكمتلا للبنوك هوقو ءرانلا نم هعفراف دقعنا اذإف .ءيش ةقرخلا

 . خبطلا لوأ يف جنايزارلا لوصأو سفركلا
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 : مغلبلا صقني ةني رخآ نيبجنكس ةعنص .

 بلو ينيصلا دندلا نم ذخؤيو خبطيف ؛ةروكذملا لوصألا عم ليقشأ لخو لسع ذخؤي

 يف هقلعو ةرص ىف هلعجاو .هقحساو لجرلا (1ة1]03 م3ةلز515) ةوقل حلصي هنإ «ملعت ام مطرقلا

 . هلمعتساو «لوألا لثم ردقلا

 : ءادوسلا صقني رخآ :بحنكس ةعنص

 ديرت ام نوميتفألا نم ذخ مث «لوألا خبطي امك خبطيو ءّلخو ركس وأ لسع ذخؤي

 .لوألا لثم هخبطاو ءردقلا يف هقلعو «ةّرص يف هلعجاو .هقحساو دوسأ قبرخو جيافسبو

 : ليقشألا ّلخ لمع
 قصتلت نأ ريغ نم طيخب هكشتو ,بشخ نيكسب هعطّقتو «ىّقنم ضيبألا ليقشألا ذخأت

 لظلا يف ففجيو هنخالا سحب نعاو نوكيألاو «طيخ يف هلعجتو هبقثت وأ ضعبب اهضعب عطقلا

 نيتس سمشلا يف هلعجاو .ًاديج الخ ًالطر رشع ةينامث هيلع قلأو اّنم هنم ذخ مث ءاموت نيغترأ

 . ةقرخب هنم هفصو هرصعاو ليقشألا هنم جرخأ مث «ًاديج ءانإلا ىطغيو او

 نوفُمجي ال نورخآو ءالخ ًافصنو لاطرأ ةعبس ليقشألا نم ّنم لكل نوذخأي موقو

 ىلع لمعي ام نوكيف «رهشأ ةتس هنوكرتيو «هنيعب نزولا كلذ يف هنوحرطيو هنوقني نكل ليقشألا
 هنأل هعطقي اهنم لئاسلا مدلاو رومعلاو مفلا هب ضمضمت اذإ عفنيو «آلاهسإ رثكأ ةفصلا هذه
 ىتلا (6«1غ5) نانسألا بلصيو «(16ع(ط) نانسألاو رومعلا نم (84015ؤ056) ةبوطرلا فشنيو « ضبقي

 0 ةئرلا (1:20طع8) ةبصق الج ءهنم يقس نإو رخبلا نم عفنيو ءةهكنلاو مهلا بيطيو « كّرحتت

 نملو «(5(هم205) ةدعملا (©هن») عجو هب نمل اضيأ حلصيو «هيّوقيو توصلا يفصيو ءاهبلصو

 نيهوتعملاو ءادوسلا ةرملا هيلع بلغت نملو ءردسللو ءعرصي نملو ؛ ماعطلا مصايب
 (5ماءء») لاحط هب نملو (آنغعمنو) مح رلا (5:ةصوانان08) قانتخا اهب نمل نقف نيسوهملاو

 ذحيو «ندبلا نول نسحيو «لباذلا يخرتسملا دسجلا يّوقيو «(5012808) اسنلا قرعو ساج

 (ظوم) نذألا (طوتم) عجو يف لمعتسا نإو 6 نيفللا (21310172655) قيض نم عفني ءمدتعطغا) رصبلا

 يقس نإ هتلق ام لكل حلصيو «لخاد نم ةحرق (8ه:) نذألا يف نكت مل نإ هنكس اهيف بصي نأب

 . فصنو ةيقوأ ىلإ غلبي ىتح هجردتو ءاليلق اليلق قيرلا ىلع موي لك هنم

 : لهسملا يلصنعلا نيبجتكسلا

 ءارمتساللا ءوسو ةدعملاو .« نيبنجلا (طهتد) عجو نمو «(آن12) لوبلا نسع نم عفانلا

 . ضماحلا (11648808) ءاشجلاو

 درعا رزق الانا لقلف «ةيقرأ يعمر .«نالطو لمعتلا ناسي فرج هور : هطالخأ

 هاوخنان «ناتيقوأ سْفّركلا رزب «ةيقوأ دحاو لك نم نوسينأو جنايزارلا رزب «ةيقوأ فصن يربلا
 0 ا ا ا ل

 تس باذس «نيمهرد نزو انامدرق «ةيقوأ فصن مشاك ةيقوأ ولك نه حو جنتوف «ةيقوأ

 عوزنم لسعو ءطاسقأ ةتس لصنعلا لخب عقنيو اسيرح اًقد قدي «ةيقوأ فصن يدنه جذاس «قاوأ
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 ءانإ يف ريصيو ىفصيو ؛مايأ ةعبس يّقن فرظ يف ريصي دحاو طسق ثلثمو ؛ناطسق ةوغرلا
 . ماعطلا دعبو ماعطلا لبق هنم برشيو لمعتسيو ؛جاجز

 : بالج ةعنص

 ناتيقوأ هيلع بصيو «ةنيل رانب خبطيو .ءام يقاوأ عبرأ هيلع بصتو ءركس نم نم ذخؤي
 ا ا نمو لمعمل .ىفصيو رانلا نع لزنيو .درولا ءام نم

 ةنيل رانب خبطيو «تابنلا نم ًاءزجو «دزربطلا نم اءزجو «لسعلا نم نيءزج
 :ركسلاو لسعلا ءام

 .ردصلاو (1106) دبكلا عجوو . ةدرابلا (101563565) ضارمألا نم عفانلا

 ىتح ىلغيو «هتوغر ذخؤتو «ةنيل رانب خبطي ناءزج ءامو .ءزج لسع ذخؤي : كلذ ةعنصو
 .هيّوقنو هنّحسن نأ اندرأ اذإف ءًاضيأ ركسلا ءام كلذكو ىفصُيو ءرانلا نع لزنيو .هثلث ىقبي
 ىنيصرادلا :لثم «ةيوافألا نم كلذ ريغو ًانارفعزو ىكطصم ةوغرلا ذخأ دعب هيف انرّيص
 . كلذ ريغو ناجنلوخلاو

 : لسعلا ءامل ىرخأ ةخسن

 ةرارحلا نم لاعسلاو (58:هج30) ةدعملا يف شطعلا ةرثكو .ءبيهللاو ىمحلا نم عفنت
 . ةصوشلا نم نم عفنتو .(51عه0

 راس نام هيلع يخلتو عاد مان يف لدحو «لاطرأ ةعبرأ ىّقنم رمحأ درو ذخؤي : هطالخأ
 هيف !كيحع هرصعأو هجرخأ مث .ةليلو فروت هكرتاو ادن ءانإلا (88620) سأر ٌدَسُيو «لاطرأ ة ةرشع

 : هعتسيو ىفصوو . ظلغي ىتح ةنيل رانب هخبطاو «لاطرأ ةرشع ًاركس هيلع قلأو

 : درولا ءامب باللا

 ءام نم تاليك ثالث ركسلا نم ةليك لك ىلع ىقليو «لاكبو ًاقوحسم دزربطركس ذخؤي
 نأ دارأ نمو هتوغر عزنتو «ثلثلا هنم' ئقبي. ىتح ةييل راثب خبطيو .رهوجلا ديجلا يفاصلا درولا

 ءةّرص يف قوحسملا ريغ نارفعزلا نم هيف قليلف هتوغر عزن اذإف «.خبطي وهو ًانارفعز هيف ريصي
 نع هلزنأ اذإف ٠ «خبطلا دعب نارفعزلا هيف ريصي نأ دارأ نمو ءهنم غارفلا ىلإ ةعاس دعت ةعاس رضغيو

 . لمعتسيو جاجز فرظ يف عفريو دربي نأ لبق قوحسملا نارفعزلا هيف سّرُميَلَف رانلا

 : لصنعلا بارش ةفص

 (مداءوسص) مغلبلا نمو (5:همصقءط) ةدعملا يف ماعطلا داسفو (1018651) مضهلا ءوس نم عفانلا
 ىلإ يدؤملا (5©7م©:) جازملا داسف نم عفنيو نءافمألا يف وأ (58:هصدعءط) ةدعملا يف يذلا ظيلغلا
 عجو نمو (1تا6505) ناقريلا نم عمنيو .ءاقستسالا نم عفنيو «ةينقلا ءوس ىمسملا ءاقستسالا
 نمو (16اة:>200ه) ءاخ هةفاالا عم ض راعلا (222313515) حلافلا 5 عفني رو .(5ماءءم) لاحطلا (مهند)

 ثمطلاو (ا0:56) لوبلا ٌرديو «قنعلاو (53©78405) لضعلا فارطأ خدش نمو ضفانلاو ددسلا

 نمو «ىّمح هب تناك نم هبرش بنتجي نأ يغبنيو ( ريس يف بصعلل هتّرضم امأ (١ ءمماصت 240ه2)

 . ةحرق هندب نطاب يف تناك

 "٠م 7"ج بطلا يف نوناقلا
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 ذدخؤيو سمشلا يف ففجيو «كلذ ملعت تنأ امك عطقيو لصنعلا ذخؤي نأ :كلذ ةعنصو

 يف ةقرخلا لعجتو «ةقيقر ةديدج ةقرخ يف ريصيو «قيفص لخنمب لخنيو ٌقديو «ٌّنم رادقم هنم

 كلذ دعب مث «ددبتي ىتح رهشأ ةثالث هيف كرتيو ءرصعي ام لوأ يف ديج بارش نم أطسق نيرشع

 لمعي نأ نكمي لوقي نم سانلا نمو ءءاصقتساب هسأر ّدشي نأ دعب ءانإ يف عفريو «بارشلا ىفصي

 م نفعض هنم لخؤنو »مجالا عطقي امك عطقيك لؤي أب كلذوب بطو لصنملاو لمعلا اذه

 نوعنصي دقو قّتعيو ءاموي نيعبر أ سمشلا يف عضويو ريصعلا هيلع ىقليو «سبايلا نم ذخؤي

 نم ايلاطيإ ةّرج ىلع ىقليو «نانمأ ةثالث هنم ذخؤيو ىّقنيو «لصنعلا عطقي نأ كلذو «رخآ ًاعنص

 . لمعتسيو ءانإ يف عفريو كلذ دعب ىفصيو «رهشأ ةتس كرتيو ىطغيو «ديج ريصع

 : رحبلا ءامب لمعي يذلا بارشلا ةفص

 يف ناك نم عفنيو ء(450هرمعم) نطبلا اجو 0077 نويل يجاذي محبو ( ىمحلا نم عفانلا

 ةئيدر هتدعم تناك نم هبنتجي نأ يغبني هنأ الإ «ةسباي هتعيبط تناك نمو (« عمتجم (8ا5) حيق هردص

 . خفن هتدعمو هنطب يفو

 ذخؤي نأب «بنعلا رصعي ام لوأ لمعي ام هنم نأ كلذو ةفلتخم بورض ىلع : كلذ ةعنصو

 ءام هب طلخي سمش دق ريصع نم لمعي نم مهنمو ريصعلا ىلع ىقليو «رحبلا ءام نم نم رادقم
 يف رحبلا ءامب عقنيو بيبزلا كلذ ذخؤيو بيزيف بنعلا ذخؤي نأب لمعي نم مهنمو ءرحبلا

 ىتح كرتي نكلو «ببزتي مل نإو هتراصع جرختو «ساديف عقنملا بيبزلا كلذ ذخؤي مث ,باوخ

 هيف نوكي ام هنمو ءأولح رحبلا ءامب لومعملا فنصلا نم بارشلا اذه نوكيو ءًاضيأ رباجف لبذي

 . ةدودعملا (1015625و) ضارمألا نم اذه لبق اَنيب ام عفني'اذه نإف ءام (10 ه056:26) ضبق

 : ةبيسلا وهو لجرفسلا بارش ةفص
 ءيقلاو (1نالءعم) دبكلا (طهنم) عجو عمنيو ءةعيبطلا لقع.و «(56هدتةءط) ةدعملا يّوقي

 .لوبلا رسعو نيتياكلاو ءاعمألا عاجوأو قاوفلاو نايثغلاو

 ةسمخ قيتع بيط بارشو ءالطر نوثالث ضماحلا لجرفسلا ةراصع ذخؤت : كلذ ةعنصو

 ىتح كرتيو ىمصيو هترغر دخؤت مث «فصنلا هنم بهذي ىتح ةنيل رانب خبطي ءالطر نورشعو

 راثب ىلغيو «لاطرأ ةرشع ةوغرلا عوزنملا يفاصلا لسعلا هيلع ىقليو ةيناث ردقلا ىلإ دريو ءوفصي

 نم لاهو ينيصرادو راغصو رابك ةلقاق ؛نامهرد دحاو لك نم ىكطصمو ليبجنز ذخؤي مث «ةنيل

 انكيرجااف 2 قالب .مهارد ةعبرأ قوحسم ريغ نارفعز «مهارد ةثالث لفنرق .مهارد ةعبرأ دحاو لك

 نع هلزنأ مث ءنخئي ىتح ىلغيو ؛ةعاس لك سرميو «ردقلا يف ىقلتو ناتك ةقرخ يف لعجيو
 ًاديج هطلخاو هيلع هقلأو قيتع بارش يف هلعجاو «مهرد فصن ًاكسم ذخ مث ءهّفِصو رانلا

 بارشو لجرفسلا ةراصعب هلمعاف هيوافأ الب هلمعت نأ تدرأ نإف «لامعتسالا تقو ىلإ هعفراو

 .اذه لبق مسر يذلا ليكلا ىلع لسعو

 : ةبيملل ىرخأ ةفص
 «نيلطر هنم ذخو «هتفصو امك فصنلا ىلع هخبطاو ّرملا لجرفسلا ةراصع ذخأتلو

 لسع لطرو «ديج قيتع بارش «لطر ىفصم فصنلا ىلع خوبطملا ّرملا يلبجلا حافتلا ةراصعو
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 نامهرد ءين دوع ذخؤي مث .هتوغر عزنتو .ظلغي ىتح ةنيل رانب خبطي ؛ .لطر ركس وأ «ديح

 - لبتس «فصنو مهرد ةسابسب .مهرد دحاو لك نم (5131) رعش نارفعزو كسو ىكطصمو

 ناقناد كسم .مهرد فصن دحاو لك نم ليبجنزو ينيصرادو ةلقاقو لاه وأ اًوب زوجو لفنرقو

 «ةراصعلا اهيف يتلا ردقلا يف ىقلتو ناتك ةقرخ يف دشتو :كسلاو:ةلنتملا نيغ اهلك ضرف

 . هلمعتساو (1/1ءلن عن صعو) ةيودألا عم هطلخاو هتباوشلا عم هطلخاو .هدحو كسلاو كسملا قحسيو

 : ىلاموردأ ىمسملا بارشلا ةفص

 .هتوق كلذكو ءاهركذ مدقت يتلا عفانملا لثم هعفانمو

 ءام نم نيتّرجب طلخيو «ةّرج رادقم لجرفسلا هيف عقي يذلا لسعلا نم ذخؤي نأ : هتعنصو

 : لجرفسلاب لسعلا وهو يلامولم ىمسملا بارشلا ةفص
 يهشيو .ءاعمألاو (آن062) دبكلا فعضو اهدربو (5:هردةعط) ةدعملا (2هنه) عجو نم عفانلا

 . (آ1962) دبكلاو (58[هرص3ءط) ةدعملا يوقيو

 لم مالا هاد ل ردرديو درا ااا لوي ل هي

 001 م ءانإلا

 . كلذ ريغو كسملاو

 : نوقيدنخ ةعنص

 دربلا نم (1:1962) دبكلا فعضو (1018651) مضهلا ريصقت و (5:هرصقعءاط) ةدعملا دربل حلصي

 . نيمغلبملا خياشمللو عبرلاو (©010)

 ةسمخ ليبجنز .ءفصنو لطر فاص لسع ٠ «لاطرأ ةسمخ قيتع بارش ذخؤي :هطالخأ
 نارفعز :«تفصنو قئاد ينيصراد ل ءمهرد فصن دحاو لك نم لاهو ةلقاق .مهارد
 ريغ اشيرحت اًقد (06ك1ومعو) ةيودألا قدت «فصنو قناد دحاو لك نم كسمو دوضا لفلف ؛قئاد
 ىلع اهطحت نأ لبقو ظلغت ىتح خبطتو «نارفعزلا عم ناتك ةقرخ يف لعجتو «نارفعزلاو كسملا
 . هلمعتساو ءانإ يف هعفراو رانلا ىلع هطحو .كسملا اهيف قلأ رانلا

 :رخآ نوقيدنخ ةعنص

 ينيص راد «لاقثم نارفعز «نالاقثم دحاو لك نم ءين دوعو ةلقاقو لفنرقو لبنس ذخؤي
 ةيوذألا قّدت «لاقثم عبر كسم «٠ .«لاقثم فصن كس «ليقاثم ةثالث دحاو لك نم لفلفو ليبجنزو
 الطر رشع انثا اهيلع ىقليو ؛ٌكسلاو كسملا ريغ ناتك ةقرخ يف ّدشتو ًاشيرج اًقد 011565)
 لسع لاطرأ ة ةثالث هيلع ىقليو ردقلا ىلإ دري مث ٠ :«نيتليلو نيموي كرتيو : اةقع ايناحفو انارنك
 هيلع ىقليو .رانلا نع لزنيو .ماوق هل ريصي ىتح خبطبو .دزريط ركس نم نالطرو ءًايفاص

 . عفريو كسملاو كسلا
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 : هيوملس بارش ةعنص

 .ناقمخلا لطبيو « يهشيو (51023عط) ةدعملا يوقي

 . لاقثمو «لفنرق لاقثمو ءروخامرم ةيقوأو «جرتألا روشق نم دحاو لطر ذخؤي :هطالخأ

 ةئالث هيلع ىقلي مث ءاهيلايلو مايأ ةثالث كرتيو «ًابارش لاطرأ ةسمخ اهيلع ىقليو ٌضرُي ؛ءين دوع

 خبطيو «ديج كس قئادو «نارفعز مهرد فصنو « ىكطصم لاقثمو «دزربط ضيبأ ركس لاطرأ

 . بالجلا لثم هلمعتساو ءانإ يف هعفراو هفصو يوتسي ىتح ةنيل رانب

 : سآلا بح بارش

 يوقيو «ضيحلا سبحيو «طرفملا لالحنالاو «(58:هودهعط) ة ةدعملا فعض نم عفني

 وهو «.ءاعمألاو (58:هدصةءط) ةدعملا ىلإ (364هز5ؤد:6) تابوطرلا (8105ةمه) ناليس عطقيو ةءافحألا

 محرلا نم (384هذوةد:6©) تابوطرلا (©1ه»ةهه) ناليسو ندبلا نطاب يف ةضراعلا حورقلل حلاص

 . (آل[عران5)

 «قرود فاص لسع «قراود ةرشع ة ةافصم ةخوبطم سآلا ٌبح ةراصع ذخؤت : هطالخأ

 ىقبي ىتح هخبطيو ةراصعلا ذخأي نم سانلا نمو «لمعتسيو ءاظلغي ىتح ناخبطيو ناطلخي

 هسمشيو سآلا بح ذخأي نم مهنمو «موقي ىتح ًايناث خبطيو «لسعلا هيلع ىقليو «ثلغلا

 ثالثو ءءاملا نم تالوطوق ثالثب سفنوس لايكم رادقم هنم طلخيو هقدي مث .هففجيو

 ىلغيو لمعلا نيرا لع لبخيب .هتراصع عفرتو رصعي مث «قيتعلا بارشلا نم تالوطوق

 . ةفيفخ ةيلغ

 . لمعتستو ظلغت ىتح اهدحو سآلا ةراصع خبطت هنإف «سآلا بر امأو

 : سآلا قرو تارش ةفص

 نمو «(2د5ؤنا65) روثبلاو هيف ةلاخنلاو «(81620) سأرلا يف ةضراعلا ةبطرلا حورقلا نم عفانلا

 عطقيو ء(5اق) حيقلا اهنم جرخي يتلا ناذآلاو خاغتلا مروو 2«( © نص) ةثللا (2اةج90د) ءاخرتسا

 ظ . (765561)) قرعلا
 ةرشع هنم ذخؤتو «قديف هبح عم هقروو دوسألا سآلا قرو فارطأ ذخؤي :كلذ ةعنصو

 «ناثلثلا ىقبيو «ثلثلا بهذي نأ ىلإ خبطيو «بنعلا ريصع نم لالق ثالث هيلع ىقلتو «نانمأ

 . لمعتسيو فيظن ءانإ يف عفري مث «ةفيفخ ةيلغ ىلغيو «لسعلا نم ردق هيلع لعجيو ىّفصيو

 : عنعنلا بارش ةفص

 .ةفلخلاو «قاوُملاو «0ةدده2) عّوهتلاو نايثغلاو فذقلا نم عفني

 هنم دخؤي مث « فصنتي ىتح خبطيو ءامهمحش عم ضماحلاو ولحلا نامرلا قدي : هطالخأ

 ىفصيو ظلغي ىتح خبطيو «لطر ركسلا وأ لسعلا نمو «لطر عنعنلا ةراصع نمو «نالطر

 . لمعتسيو

 : ىرثمكلا بارش ةفص

 . (5[هز»325) ةدعملا يوقيو ةفلخلا نم عفني
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 ءايناث ردقلا ىلإ دريو .ىفصيو ىّرهتي ىتح خبطي جضني مل ىرثمك ذخؤي :كلذ ةعنصو

 .ةريثك ةعفنم عفني هنإف لمعتسيو « ظلغي ىتح خبطيو

 : يلاموسكأ بارش د ةفص

 عطقت ةوق اذهلو ءأيوق اضفن (4500م68) نطبلا ضفني لسعلاو رطملا ءامو رحبلا ءام وه

 . بذعلا ءاملا ةوق نم دشَأ

 ريصيو ىفصيو «ءاوس ءازجأ رحبلا ءامو رطملا ءامو لسعلا نم ذخؤي نأب :كلذ ةعنصو

 ءام خبطي نم سانلا نمو ميلعلا نيديحلا معلا ملطاادإ يدتلا يف عضويو «فزخ نم ءانإ يف

 . هنوعفريو لسع نم ًاءزجو نيءزج هنم ذخأيو ءرحبلا
 : حافتلا بارش ةفص

 فذقلا عطقيو «([8180 ةرارح نم داؤفلا ناقفخو (5:هدسهعط) ةدعملا فعض نم عفني

 . شطعلاو يرارملا

 دريو ةليل كرتيو ىفصيو .فضنتي ىتح خبطيو رصعيو قدي زم يلبج حافت ذخؤي : هطالخأ
 هلعجاف افيص ناك نإف «جاجز ءانإ يف لعجيو ىفصيو «ظلغي ىتح ةنيل رانب خبطيو ءردقلا ىلإ

 نم لكل هيلع قلأف هيلحت نأ تدرأ نإو «لمعتسيو «ظفحيو ؛«هتّيئام بهذت ىتح ًامايأ سمشلا يف
 .هلمعتساو هخبطاو أركس ًالطر ةراصعلا نم

 : مرصحلا بارش ةفص

 «(116ه0) ةرارحلا عاجوأو «رارملا لالحناو (58:هيصقعط) ةدعملا (81680) ةرارح نم عفني

 . ةئيدرلا طالخألا لتقت الثل ىلابحلا دعم يّوقيو .شطعلا عطقيو مومسلاو

 درت مث «ةليل كرتتو ىمصتو «فصنلا ىقبي ىتح خبطتف مرصحلا ةراصع ذخؤت : هطالخأ

 فصتو « ظل قتو ةوفذلا ةنقارلا اهتم عدت صعب :نيرت ناهد هيلع ىقلزروب« اناث واللا ىلإ
 ةّقر ردق ىلع ظلغت ىتح ةنيل رانب خبطلا دعب ًاركس اهيلع قلأف اهيلحت نأ تدرأ نإو «لمعتستو
 لمعت هنكتو: رييفتلا

 : لسعلاب مرصحلا بارش نم ىرخأ ةخسن

 لاهسإلاو (5:هز236ع2) ةدعملا (18613:3108) ءاخ رتسا نم عفان ددبم نضياف بارشلا اذه

 . ةنس دعب لمعتسيو « نمزملا (101350682)

 ذخأتو رصعي مث «مايأ ةثالث هسْمَش مث ء«دوسي مل يذلا مرصحلا نم ذخؤي :كلذ ةعنصو

 مث «ٌذحاو ٌءزج هتوغر تذخأ دق يذلا ديجلا لسعلا نم اهيلع ىقليو ءءازجأ ةثالث هريصع نم
 . لمعتسي مث «ةنس ىتح سمشلا يف هعدتو فزخ نم ءانإ يف ريصت

 : ةهكافلا بارش ةفص ظ

 ءرفصألا رارملا نم لالحنالاو 07هددنا) ءيقلا عطقيو .ءاشحألاو (5:هدصهءط) ةدعملا يّوَقي

 .نهبيصي فذقلا دنع لماوحلا عفنيو

 خبطيو «ةّيوسلاب رورعزو قامسو ّرم نامرو ىرثمكو حاّفتو لجرفس ءام ذخؤي : هطالخأ
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 .هلمعتساو هّفصو هلغاو ديرت ام ركسلا نم هيلع قلأف هيلحت نأ تدرأ نإف . ظلغي ىتح ةنيل رانب

 ظ : جرتألا بارش ةفص

 . (5[همصةعط) ةدعملا يؤقي ذيذل

 . ىقبي ىتح فصنو طسق ردق ءامب هخبطاو ؛لطر رطعلا جرتألا روشق نم ذخؤي :هطالخأ
 .بالجلاك لمعتسيو ظلغي ىتح ةنيل رانب هخبطاو «لسعلا هيلع قلأو هفصو «ثلثلا

 : شاخشخلا بارش ع ىف له

 ل نركتلا هرعت ىلع فيفا لبق ىجحلا ىف ةظسر ةناعتشت ةلام ل دإت نأ نشب

 00 «قيقرلا الإ اهنع رصعني ال ةجاجفلا ةركب يف تسيلو ءاهل ةراصع

 (5ءموزو) ةنوفعل نم هدعبل دجو نإ رطم ءام طاسقأ ة ةرشع اهيلع يفلت مذ «لوضفلا ةريثك ةراصعلا

 دوي اوم «نيلت ىتح ةليلو موي هيف عقنتو «نويعلا ءام وأ

 (0650 ردصلا يف ام ةيقنتل تناك نإف وداخل ليك بفصبب مركل من صحت ل « قفرب ىرهتت

 .ًاعفن عمجأ بنعلا برو لسع لعج هفيطلتو

 : شاخشخلا بارشل ىرخأ ةخسن

 . تارم (81009) مدلا نوأيقتي نيذلا عنميو «داوملا مهل ردحتت نمل عفان

 الطر رشع ةسمخ رطملا ءام نمو اودع نيتثام ىقنملا شاخشخلا نم ذخؤي : هطالخأ

 ىفصيو هب ىمريو شاخشخلا رصعيو هلا تييمدا سلو .مايأ ةثالث هيف عقنيو

 لطر دحاو لك نم ةقالسلا نمو لسعلا لكو :هقهتو لاطرأ ةعضا ةقع:لاكتو اديه فاعلا

 نم سيتلا ةيحل ةراصعو رانلجو ّرمو نارفعزو ايقاقأ قدي مث «ماوق هل ريصي ىتح خبطيو «فصنو
 . لمعتسيو ءانإ يف عفريو اديج طلخي ءمهرد دحاو لك

 : رخآ بارش ةخسن

 .  (8[هدصةعط) ةدعملا يوقيو ةصوشلاو (0هدنعط) كاعسلا نم عفان

 بصق ءام ؛ ”ييوطو يتاصلا سفارام :لاطرأ ةعورا ولسا ناغرلا ءام ةنهفن : كلذ ةعنصو

 . لمعتسيو ماوق هل ريصي ىتح خبطي «لطر ذيناف وأ دزربطلا ركسلا

 : سونيلاج لوق نم دهشلا بارش
 جزم اذإ فيصلا يف شطعلاب بهذي هنأل «ةدّربملا ءايشألا برشت امك ًاضيأ برشي وهو

 ءامب لمعي ملو رضح ءام يأب لمع اذإ كلذو لق وأ ةرثكب هلاني نم هذه نم ملأت دق هنأ كلذو

 . لسعلا بارش لمعي امك رطملا

 نويعلا ءام هيف ريجنط يف بصي مث .دهشلا نم ديجلا لسعلا جرختسي : هتفص هذهو

 . لمعتسيو ظفحيو عفري مث .هنع ةيئاملا رئاس بهذت ىتح هب خبطيو «بذعلا ىفاصلا
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 : هل رخآ دهش بارش ةخسن

 . هنوظفحيو «ثلثلا ىقبي ىتح هنوخبطيو نويعلا ءام هيلع

 : نيتنسفألا بارش ةمص

 . (5:هرم2عط) ةدعملا فعضو (4مومعان(اع) وهشلا ُّط ومس نم عمني

 هيلع ىقليو «ناطسق ةوغرلا عوزنم لسع ءطاسقأ ةعبرأ قيتع بارش ذخؤي : كلذ ةعنصو
 لك نم يرطوقسأ ربصو سباي رمحأ دروو لبنسو يدنه جذاس ءرخذأ .مهارد ةعبرأ ىكطصم
 «نامهرد نوقيراغ «مهارد ةعبس يمورلا نيتنسفألا شيشح .مهارد ةعبرأ طسق «نامهرد دحاو
 مايأ ةعبس بارشلاب عم عقنتو «ناتك ةقرخح يف دشتو 20 (71ءلنءامعق) ةيودألا قدت ءمهرد نارفعز

 ىلع ةيقوأ ةيرشلاو لم لمعتست مث ءأرارم موي لك يف :ةرخلا سرمتو .فيصلا يف سمشلا يف
 .نحن هانبرج دقو ءاقستسالا عفني بارشلا اذهو ءقررلا

 نيتتسفألا بارش نم ىرخأ ةخسن
 ىلكلاو (آ12626) دبكلا لالعإ نم نم عفنيو .(انتهمع) لوبلا ٌرديو «(8(هدهعط) ةدعملا يؤقي

 ء(©ةنم) عجو هتدعم يف نمو «هتوهش فعض نمو . ماعطلا ماضهنا ءاطبإ نمو .(1«غءددك) ناقريلاو

 سابتحا عفنيو (4040ه68) نطبلا يف تايحلاو خفنلاو فيسارشلا تحت نمزم ددمت هب نمو
 مث ءريثك رادقم هنم برش اذإ انسكأ ١"تاروشلا هْساوبم عمني ,(34ءصقاصت 20052) ثمطلا

 - ٠ م و ٠ 0 ل 0_3

 نيعبرأو ةينامث ىلع يقلي نم سانلا نم نأ كلذو 0 ريثك ءاحنأ ىلع لمعي : كلذ ةعنصو

 نم هيلع نوقلب مل'«ثلشلا ىلإ خججري ننح هنوخببطيو ؛ «نيتنسفألا نم ًالطر ريصعلا نم أطسق

 اذإو «يناوألا ىلإ هنولقني مث معن نوطلخيو ٠ .لطر فصن نيتنسفألا نمو أطسق نيعست ريصعلا
 نيتنسفألا نم اّئم ريصعلا نم رادقملا كلذ ىلع يقلي نم سانلا نمو .هوبّرج مث هتوغر تيفص

 مث «ةفيفخ ةقرخ يف هريصيو هقديف اّنم نيتتسفألا نم ذخأي نم سانلا نمو ءرهشأ ةثالث هيف هعديو
 . نيرهش هعديو ؛ريصعلا نم هنيعب رادقملا كلذ ىف هيقلي

 بصقو ينيصرادلاو لبنسلا نمو .ةعبرأ وأ قاوأ ثالث نيتنسفألا نم ذخأي نم سانلا نمو
 اًمد 0/«ل1كمعو) ةيودألا هذه قدتف «ةيقوأ ةيقوأ دحاو لك نم ربكلاو رخذألا حامفو ةريرذلا

 .نيرهش هعديو ءانإلا ([1620) سأر نم قثوتسيو ٠ ءريصعلا نم لايكم نطاب يف اهيقلي مث ار

 رشع ةعبرأ اقيطاغلا نمو ًالايكم ريصعلا نم ذخأي نم سانلا نمو «يناوألا ىلإ هلقنيو هقوري مث
 نيعبرأ دعب هقوريو هيف هيقليو .ناتك ةقرخ يف هدشيو ءًالاقثم نيعبرأ نيتنسفألا نمو ءالاقثم

 نم ًالطر ريصعلا نم ًاطسق نيرشع يف يقلي نم سانلا نمو ءرخأ ٍناوأ يف هيقليو ءأموي
 نيرشعو ةعبرأ دعب هيفصيو «نيتيقوأ سبايلا ربونصلا غمص وهو طابنألا كلع نمو «نيتنسفألا

 . ةدهاشملا بسحب صقتنيو ديزي نم ءابطألا نمو .هعفريو اموي
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 . كلذ عفن نم رثكأ عفنف هانبّرجو

 ريغصلاب نانمأ ةثالث يف خبطيو «مهرد ةئام نزو ىمورلا نيتنسفألا نم ذخؤي : هطالخأ

 ريمخلا يف ىوشُيو «لجرفسلا ذخؤيو «ىمصيو سرميو أدج ةنيل رانب كلذو «عبرلا ىقبي ىتح

 همصن بارشلا نمو هعبر لسعلا نمو .ءاملا كلذ ثلث هتراصع نم ذخؤيو .رصتعيو ملعت امك

 .موقيو عيمجلا خبطيو

 0 * ةفص

 ءامو ءلطر تنصت حرتألا فاقت ءامو 5000 : كلذ ةعنصو

 وأ حلثلا ءامب هنم ىقسيو .ظلغي ىتح ةنيل رانب خبطي «لطر يدنهلا رمتلا ءامو « لطر صاجإلا

 .دراب ءامب

 : هكاوفلا بارش نم ىرخأ ةخسن ةفص

 .ماعطلا نيرورحملا يهشيو ءءارمصلا ةرملا نم ثدحي يذلا (17 هد1) ءيقلا نم عفانلا

 . (5:هةصهعط) ةدعملا يوقميو

 مرصحو نامرو ىرثمكلاو جرتألا ضاّمحو حافتلاو لجرفسلا نم ذخؤي :كلذ ةعنصو

 «سيراب ريمالاو سالا ٌبحو قبنلاو رورعزلاو قامسلا نم ءيش هيف عقنيو ءاهلك اهؤام رصعيو

 . لمعتسيو ماوق هل ريصي ىتح خبطيو «لسعلا هيلع حرطيو ىفصيو رصعيو «ةليلو اموي كرتيو

 : صاجإلا بارش ةفص

 . يومدلاو يوارفصلا طلخلا لّهسيو «ةعيبطلا لحيو شطعلا نم عفانلا

 رجح ردق يف حرطيو هأون جرخيف .ةجاحلا رإدقم ولحلا صاجإلا نم ذخؤي : كلذ ةعنصو

 لعجيو ءايناث رانلا ىلإ ريو ىفصي مث .لحني ىتح خبطيو «هرمغي ىتح ءام هيلع تصيو « فيظن

 . لسعلا ماوق يف ريصيو نخئي ىتح خبطيو «ةجاحلا ردقب دزربط ركس هيلع
 : سيطارقميد بارش ةفص

 ةدذعملا فعض نم عفان وهو ء.هتأيح مايأ اهلك (015635ع5) ضارمألا نم هظفح يذلا ظ

 . (1 عمم ع) جا زملا داسفو لاحطلاو (5:هددقعط)

 «مهرد نزو دحاو لك نم ضيبأ لفلفو جنايزارلا رزبو اسريإلا نم ذخأت :كلذ ةعنصو

 حرطيو قدي .نيمهرد نزو دحاو لك نم نيتنسفألا رزبو ّرملا نمو .مهارد ةعبرأ ةخيلسلا نمو

 نم قثوتسيو « عباصأ ةعبرأ ةدايزب هرمغي ام رادقم ضيبألا رمخلا نم هيلع ّبصيو جاجز ءانإ يف

 .دحاو قرود لسعلا نم هيلإ فاضي خسنلا ضعب يفو ءرهشأ ةتس دعب لمعتسيو هسأر

 يف ةنئاكلا حورقلا نمو .هيف نوكي يذلا مرولاو (0طهمرهت) قلحلا (©ةن) عجو نم عفني

 . (5:هتت3عط) ةذعملا
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 «ثلثلا ىلع خبطتو «لاطرأ ةتس ضباقلا صفعلا بنعلا ةقالس ذخؤت : كلذ ةعنصو

 رخذألا حاّمفو رانلجلاو صفعلاو سوسلا لصأو قاّمسلا نمو .لطر لسعلا نم اهيلع ٌبصيو

 لك نم يناميلا ٌبشلاو ّرملا نمو «نيمهرد نزو نارفعزلا نمو .راتسإ دحاو لك نم درولا حاقفو

 . برشيو ىفصيو خبطي «مهرد نزو دحاو

 : نوطاسر ةفص

 لاطرأ ةعبرأ قرودلاو .قراود ةرشع رهوجلا ديجلا بنعلا ريصع نم ذخؤي : هطالخأ

 ةعبرأ لكل نيتملا ديجلا لسعلا نم هيلع ىقلي مث «هتوغر ذخؤت ىتح ةنيل رانب خبطي . فصنو

 لاهلا نم ذخؤي مث «فصنلا هنم بهذيو افا هيرشر لس ودا قب اهل نانو ىلشيو» ه للطو كاظوأ
 ةقرخ ىف ريصيو ءافظل اقجس قنعست .مهرد دحاو لك نم لفلفرادلاو لفنرقلاو ةفرقلاو ةلقاقلاو

 تسرم هيف ديلا لاخدإ نكمأو هخبط مت اذإف «ةرغرلا ذخأ دعب خبطلا يف هعم ىقليو «ةقيقر ناتك

 يف ريصيو «مهارد ةثالث نزو ا يل د «تجرخأ مث «ًاديدش أسرم هيف ةقرخلا
 .هل دوجأ ناك قتع املكو «هنم ذخأ مث «سُمش ةقر هيف ناك نإو اهسوؤر نم قثوتسيو ريراوق

 ىرخأ ةخسن نيتنسفألا بارش ةفص

 . ءارفصلا لهسيو ءددسلا حتفيو «(5غهر>3ءط) ةدعملا يرقي

 رزبو ىكطصم «نامهرد ربص «مهارد ةعبرأ نوقيراغ .مهارد ةينامث درو ذخؤي : هطالخأ

 نارفعز «فصنو مهرد جندوف «مهارد ةثالث عنعن «مهرد دحاو لك نم نوسينأو رخذأو سفركلا
 سوسلا لصأ ؛مهارد ةثالث نزو نيتنسفأ «نامهرد دحاو لك نم نالصألا ؛نامهرد

 لاطرأ ةينامثب كلذ خبطي «مهرد دحاو لك نم جذاسو نوراسأو لبنس «هلثم اشاح «مهارد

 .السع فصنو لطرب دقعيو ىفصيو «فصنلا ىقبي ىتح بارش

 : كلذ ريغو نامرلاو لجرفسلاو حافتلا بر

 .ةوالح ريغ نم قفرلاب مّوقت اهتراصع سفن نأ الإ اهتبرشأك اهلك هذه
 ظ : انييكر ت نم ردكلا بارش ةفص

 داو :فووأ هتزاش ثذحاو ركوب ركلا ذخأ رضحي مل نإف «ناءزج ردكلا ّبر نم ذخؤي

 هيف خبط مث «ًامايأ فرصلا مرصحلا ءام يف وأ ءرطقملا لخلا يف ًالدنص هفصن عم فيدأو هقوقدم

 ءام وأ رثكأ لخلا ناك املكو «ةراصعلا نم ذخؤيو رصعي مث «ىّرهتي ىتح «لوط عم قفرلاب ًاخبط
 وأ غلاب قيورتب امإ «غودلا هنبج نم عوزنملا ضيخملا غودلا ءام ذخؤي مث ءدوجأ ناك ءمرصحلا

 عاّمف بئارلا ءام نمو هنم ذختيو ريعشلا قيقد ذخؤي مث «ةيئاملا لزعنت ىتح نبجلا ءام خبطك خبطي

 . ضمحيو ريعشلا قيقد نمو هنم عاقفلا ذاختا ددجي مث «قّوري مث «عاقفلا كلذ ضمحيو

 امو: سطلا ضركتكلا ءان دحوم «ةءاوجأ يمك سو نشوف هوحأ ناكر 5 املكو
 ءايرداملا ريفكلا ىضفاحتلا تاتنلا ءانو نفسادبلا ناين ءانو ةاغلا بكل قناحتلا لحسرتملا
 ءامو يربطلا سدنكلا ءامو روصعملا علطلا ءامو ضماحلا صاجإلا ءامو نوميللا ءامو رورعزلا



 تانيذابارقلا يف ةبتارلا تابكرملا يف :ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا 5/5

 مرصحلا ةراصعو ضماحلا ٌجفلا شمشملا ءامو جضنلا مامت جضني مل يذلا يماشلا توتلا
 ةراصعو رفولينلا ةراصعو يسرافلا درولا ةراصعو مركلا جيلاسع ةراصعو سابيرلا ةراصعو

 نم جنرانلا ضاّمح ةراصع نمو جرتألا ضاّمح ةراصع نمو .ءزج ثلث دحاو لك نم جسفنبلا

 ةلقبلاو ءابدنهلاو بطرلا شاخشخلا قروو سخلاو ةربزكلا ةراصع نمو .ءزج اثلث دحاو لك

 قروو ىرثمكلا قروو حافتلا قروو فالخلا قرو ةراصع نمو .ءزج عبر دحاو لك نم ءاقمحلا

 نمو سيتلا ةيحل ةراصع نمو .ءزج عبر دحاو لك نم يعارلا اصع قروو درولا قروو رورعزلا

 سخلا رزبو ابدنهلا رزب نمو ةسبايلا سيراب ريمألا ةراصع نمو سبايلا رفولينلا نمو سبايلا درولا
 ةراصع نمو ءءزج سدس بطرلا عنعنلا ةراصع نمو .ءزج رشع فصن دحاو لك نم رانّلجلاو
 ءرانلا ىلع بكرتو «تاراصعلاو (0460:ه1565) ةيودألا عمجت .ءزج فصن بطرلا سيراب ريمألا

 نمو «ءازجأ ةثالث قامسلا نمو «ناءزج رشقملا ريعشلا نمو ءءازجأ ةعبرأ سدعلا نم اهيف ىقليو

 سرميو دربي ىتح كرتي مث «فصنلا ىقبي ىتح رانلا ىلع عيمجلا خبطي . ءازجأ ةثالث نامرلا بح

 ٌرذيو روفاكلا قحسيف «لاقثم نزو مهرد ةئامثالث نزو لكل روفاكلا نم ذخؤيو «ىصيو ةوقب
 ديدش ءيشب هسأر مصي مث .«قفرلاب (84ءة:هنه6و) ءاودلا هيلع ّسصيو «ةنينق وأ ةعرق لصأ ىلع

 ةقوتسب عدويو ضخضخيو ذخؤي مث «يلغي داكي هنأ ملعي ىتح رمجلا ىلع عضوي مث «ةوقلا

 هيف لعجي نم سانلا نمو .مهارد ةرشع ىلإ هنم ةبرشلا ءريطيو ءروفاكلا عيضي الئل هسأر ٌدسيو

 ىري ام ردقب ءازجأ دعسلاو لفلفلاو نوسينألاو جنايزارلا رزبو نارفعزلاو ليبجنزلاو لبنسلا نم

 . ([8[66) نانسألاو نامزألا نم ةدهاشملا بسحب بيبطلا

 : انل عاّمف ةخسن

 . هابلا يف ديزيو عفان

 . مارد يعش حار لك نع اوب روحو ليحمو . ليبجنزو علو دحوم كلو عنو

 تفللا رزبو ريجرجلا رزب ءامهرد رشع ةسمخ ثاّركلا رزب .مهارد ةرشع اقوحسم ديدحلا ثبخ

 «ملزلا بح «لفلفلا بح ؛ريفاصعلا ناسلو «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم لدرخلاو ةرجنألا رزبو

 اذه لعجي ملا «ملعت امك ةرص يف لعجيو قدي .مهارد ةثالث دحاو لك نم ءءارضخلا ةبح بلو

 .ًاعاقف ذختيو ةفصانم زبخلا عاقفب غودلا كلذ طلخيو .هيف كّرحيو هدزاي هد غودلا يف

 :انل نيتتسفألا بارش

 ؛ مايأ ةثالث هيف عقني «ةئامثالث لجرفسلا ةراصع «ةئامثالث بارش «ةنزو ةئام نيتنسفأ

 ظ .رانلا ىلع مّوقيو السع ةئام هيلع حرطيو

 : ىرخأ ةخسن مرصحلا بارش

 ني ري اا و «(5؛همصقعط) ةدعملل وقم وهو ءةضباق بارشلا اذه ةوق

 واليإ ىمسملا (©01:0 جنلوقلا هب نملو ءىمحولا ةأرمللو «ةيخرتسملا ةدعملل عفنيو «ماعطلا

 0 (215ء286و) ضارمألا نم عفان هنإ لاقيو «.كلذ ةبوعص ةدشل محرلا بر هليوأت يذلا

 وردم كرجل تلا لادم مل نإ هلق ةنرص تب نعي نإ احب تفرد هر
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 ةثالث هديقانع كرتتف «ضماح وهو هجضن مكحتسي نأ لبق بنعلا ذخؤي نأ : كلذ ةعنصو
 .ٌرم امك لمعتسي مث سّمشيو ناندلا يف ىقليو رصعي مث «لبذي ىتح ةعبرأ وأ مايأ

 : كلذ عفانمو ةقيتعلا ةبرشألا يف

 يف هنكلو ءاطيسب (186 5605302) سحلا رهاظ يف ناك نإو اذه ةوهقلا بارشلا اذهب ينعأ

 «سبراشلا نس بسحب فلتخم برشلا ردقو «نيذابارقلا ىف هاندروأ اذهلف كلذ قالغ ةقيقحلا
 عقي ال نأ يغبنيو ءهاوقو بارشلا (7686:) جازم نمو ةداعلا لاح نمو ةنسلا نامزأ بسحبو
 ؛نيتعاس نامز ريصيو نامزب ماعطلا مدقتي لب « "ماعلا عم رحب الور وتطس يله تارسلا بح
 رضأ نم هنإف «بارشلا ىلع ماعطلا لكأي وأ . ماعطلا ىلع بارشلا تريشن نم نأل توش مت
 لاوحألا عيمج يف ركسلا امأو .(1100) برجلا اهُفحأ ةئيدر | (01568568) ضارمأ ثرويو ؛ءايشألا
 اضيأ نوكيو :«ىخرتساو فعض نمدأ اذإ كلذلو .«بصعلل للحم هنأل نمدأ اذإ اميس الو ءراضف
 . ةأجفلا توم ببسو ةداح (©1562565) ضارمأل ايس

 دعب برشي نأ يغبنيو «لدتعم ردقب بارشلا نم ناسنإلا ةحاب نأ ءانينشالا دوج كو
 نم رسكيو «بارشلا ةلوص نكسي هنأل ًاباش براشلا ناك اذإ اذه ؛نامرلا ءام وأ ادراب ًءام بارشلا
 . فيصلا نامز يف اميس هتلئاغ

 ؛معطلا ةذيذل نوكت نأ الإ مهللا ساوحلاو باصعألاب ّرضت اهنإف الف خويشلل امأو
 ةجوزمم ًاليلق اهنم برشي نأ ىلوألاو ,ةفيعض ةضيرم ةلخادلا هؤاضعأ تناك نم كلذ بنتجيو
 ظ 0 .ندبلا حيحص ناك نم

 . ةئيدر ًامالحأ يريو «(انءنه© لوبلا ٌرديو ءماضهنالا رسعل عفان هنإف ثيدحلا بارشلا امأو
 هبرش راتخي نأ يغبني كلذلو «كلذ نيب ام وهف قيتعلاو ثيدحلا نيب طسوتملا بارشلا امأو

 عفان مسجلا يف ذوفنلا عيرس :ماضهنالا لهَسف قيقرلا ضيبألا بارشلا امأو . . ضرملاو ةحصلا ىف

 . (5[هردهعط) ةدعملل

 . ماضهنالا رسع ظيلغف دوسألا بارشلا امأو

 نإف ًاضيأو ءًاماضهنا رسعأ ولحلا بارشلاو .؛لاحلا طسوتم امهنيب طسوتملا ةلمجلابو
 نطبلا ىلع دسيو (5:هومهعط) ةدعملا خفني هنم ولحلاو (1 صم عع) جازملا فلتخم ضيبألا باوشلا

 (81300ء,) ةناثملا عفنيو .ماعطلا مضهي يناحيرلا بارشلاو .خوبطملا لثم ءاعمألاو ( مطل مهودعم)

 .(هطلهمجعم) نطبلا لقعيو نكسيو 2 (046م12100[5) ثمطلاو (10:06) لوبلا ٌرديو «نيتيلكلاو

 نطبلا ندلطو ان كوجلا رولا «.بصعلل ةرضم لقأ بارشلا نم نيللاو .ةلبلا عطقيو

 . ال دتعم انييلت (مطلممحعم)

 عدصيو «(812006) 20 بصعلاب رضي هنإف .نيسبجلا هيف عقي يذلا بارشلا امأو
 . (112ءمم0م4ا/515) مدلا ثفن هب نمل ءيدر وهو فلتلل ضرعيو

 هب نمل قفاوم ريغ ماعطلا مضهي .نخسم هنإف جنايتيرلاو تفزلا هيف عقي يذلا بارشلا امأو
 . ([12 عمت م1/515) مدلا ثشفن
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 نذألا خسو فيد اذإ كلذكو هتعاس يف ًادج نكسم وهف ةنشألا هيف عقت يذلا بارشلا امأو

 . كلذ نم ركسي هنإف « بارشلا يف (2)

 اذإ هلك بارشلاو «ةلئاغ لقأ هنإف «.لجرفسلا تر هيف (112:200115) طلخ يذلا بارشلا امأو

 «ندبلا يف باهذلا عرسيو نخسي هنإف ام (10 همها260) ضبق هيف ناكو ءيشب طلخي مل ًافرص ناك

 ءدسجلا يّوقيو .مونلا رثكيو ماعطلا (ةممءان16) ةوهش يّوقيو 5(«2:هوصدعط) ةدعملا يوقيو

 ةيودألا برش نم عفني كلذكو «نويبرفلا برش نم عفن حلاص رادقمب برش اذإو نوللا نسحيو
 . كلذ ريغو رطفلاو نويفألاو ناركوشلا : لثم ةلاتقلا ةدرابلا (066لذهن56و)

 عذللا نم ًاضيأ عفنيو .ةدرابلا اهمومس لتقت يتلا ماوهلا شهن نم عفني لدتعملا بارشلاو

 (30ه156156) تابوطرلا عفنيو ءاهمعضو (5[:ه08ءات) ةدعملا ءاخ رتساو فيسارشلا تحت (10 ةانهه)

 هنم ناك ام اميس الو 20765561 قرعلا هب ؤطبي نملو «(4طكهو2) نطبلاو ءاعمألا ىلإ ليست ىتلا

 .ىلكلاو (813006) ةناثملا (©215©) للع نم عفان ولحلا قيتعلا بارشلاو ةسقارلا بط نع

 بارشلاو اهيلع عضوو .ةلوسغم ريغ ةفوص هيف ترمغ اذإ ماروألاو (ة طوهعدو) جارخلا عفنيو

 لخديو «لوضف هئاعمأو هتدعم ىلإ ليست نم عفني «ضباق دوسألا يّربلا بنعلا مرك نم ذختملا

 . ةلئاسلا ةداملا عطقو عمجلاو ضيبقلا ىلإ جاتحت يتلا (0356) للعلا رئاس يف

 ظ : يلسعلا بارشلا

 ةدعملا عفنيو .(آانرتمع) لوبلا ٌرديو ء(4طلمسعم) نطبلا نّيليو ةنمزملا ىمحلا ره عفني

 ءافيحت ةضاز ناك نإو «ىلكلا عجوو (10124) لصافملا (ةند) عجو هب ناك نمو «(5[هدتةعط)

 دج خياشملا عمنيو «ماعطلا يّهشيو وذغي وهو ءاسنلاب نوكي يذلا ءاقستسالا نمو

 نم هيلع ىقليو .نازيك ةسمخ (10 0025300 صضبق هيف بارش ريصع نم ذخؤي : هتفصو

 عضوم هل نوكي ىتح عساو ءانإ يف لعجيو «سوناوق رادقم حلملا نمو «دحاو زوك لسعلا

 رارج وأ يباوخلا يف لعج هنايلغ نكس اذإو «ًليلق ًاليلق حلملا هيف ىقليو «نايلغلاو بارطضالل

 ظ .راخف

 : لسعلا بارش نم ىرخأ ةخسن
 ؛هريغ نم ًاخفن لقأ وهو قئاف ديج لسعو «ضباق بلص قيتع بارش نم لمع ام دوجأ

 لوبلا ٌردأو (850هم65) نطبلا نّيل كلذ نيب ناك اذإو «ءاذغ رثكأ ناك قّبع اذإو .ًارادحنا عرسأو

 مث 1 ماعطلا (4ممعءاناع) ةوهش عطق برش اذإو «قيرلا ىلعو ماعطلا ىلع هبرش ٌرضيو (آل8126)

 .دعب نم اهجيهي

 نم مهنمو «لسع نم ءزج هب طلخيو «نيترج رادقم بارشلا نم ذخؤي نأ :كلذ ةفص

 طلخيو ءريصعلا نم طاسقأ ةتس يلغي نم مهنمو .هعفريو ًاعيرس كرديل لسعلا عم بارشلا خبطي

 .اولح ىقبيو دربي هعدي لسع نم ًاطسق هب

 : لسعلا ءام وهو نارطقلا ءام

 هنم ىفشيو أيقتيو «هنطب قالطتسا ديري نم ًاخوبطم نكي مل اذإ هب جلاعيو ةاسعلا 1 هر
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 ةوقلا ليلحتل ىقسي هنإف هنم خوبطملا امأو .هئيقيل ًالتاق 04691هن565) ءاود برش نم نهدلاب

 هيمن داير رجب وو طي دلو .(ةادصو) ةئرلا مروو «(هدعط) لاعسلاو «ندبلا 0

 لثم هتوق تناك ثيدحلاو قيتعلا نيب , ًاطسوتم ناك اذإو «لسعلا بارش يأ يلاموردأ سانلا ضعب

 ةدعملا (ن5) عجو هب نم عفنيو ماروألا نم عفني كلذكو ء«مسجلا ةيوقت يف تملا تارتشلا رت

 ان اعف ةوقلا لالحنا هب نم عفنيو ء(5(همقعط)

 يف عضويو ناطلخيف «ناءزج قتعملا رطملا ءام نمو ء«ءزج لسعلا نم ذخؤي :هطالخأ

 ما وا يت تح طبر لعلب طاحبإا «ويجللا راو ريدك رو باتل دو .نسمنكلا

 .ًاريسي ًاجزم ءاملاب جزمي نأ يغبنيو هعفريو «ءاملاو دهشلا نم هلمعي نم سانلا نمو . هعفري

 ظ : رورعزلاو بونرخلا بارش
 ةدعملا ىلإ داوملا ناليسل ةعطاق «(5:ههت86ط) ةدعملل ةدّربم ةضباق اهلك ةبرشألا هذه

 ىرثمكلا بارش لمعي املثم كلذ ةعنصو ؛ءاعمأألاو (5هددقعط)

 : يّربلا مركلا رهز بارش
 (آدنة2ط0هء2) لاهسإللاو .ماعطلا (ةهممءانأع) ةوهش ةلقو (0236[5ط) ةدعملا فعض نم عفني

 .ءاعمألا ةحرقو نمزملا

 ريصع نم ءزج هيلع ىقليو .ناونم فج يذلا يربلا مركلا رهز نم ذخؤي : هطالخأ
 . عفريو ىطغي مث ًاموي نيثالث هيف كرتيو «بنعلا

 : نامرلا بارش
 .ةلواطتملا تايّمحلاو ءاعمألاو (58:ههدوءط) ةدعملا ىلإ لوضفلا (10108) ناليس نم عفني

 . (610]1©) لوبلا ٌرديو (8500:262) نطبلا لقعيو «ةراحلا (5:ههددعاط) ةدعملا عفنيو

 هبح ٌقديو «مجعلا فيعض ًاجيضن رمحأ هبح نوكي يذلا نامرلا نم ذخؤي : كلذ ةعنصو

 . عفريو ركسلا نم ردق هيلإ فاضيو .«ثلثلا ىلإ عجري نأ ىلإ خبطيو رصعيو

 :درولا بارش

 نم عفن ماعطلا دعب برش نإو ؛ماعطلا مضهيو «(5:هةعط) ةدعملا عجوو ىّمحلا نم عفني

 . ءاعمألا (طهئم) عاج وأ نمو (4004هدصء8) نطبلا قالطتسا

 ىف ّدشيو نم نزو اقوقدم ةنس هيلع تتأ دق يذلا سبايلا درولا نم ذخؤي : كلذ ةعنصو

 00 ءأطسق نورشع ثيدحلا بارشلاو بنعلا ريصع هيف ءانإ يف ىقليو «ناتك ةقرخ
 كلذو .هجولا اذه ريغ ىلع لمعي دقو .عفريو ءرخآ ءانإ يف غرفيو ىفصي مث ءرهشأ ةثالث هسأر

 ةنوشخ قفاوي اذهو «ىلاموردأ ًاضيأ اذه ىمسيو لسعب طلختو «درولا ةراصع ذخؤت نأ

 درولا نم ذخؤي نأ : كلذو «هجولا اذه ريغ ىلع لمعي دقو .(2طدصه») قلحلا (8135طهع55)

 «ةعاس ءاملا نم هلاثمأ ةسمخو هلاثمأ ةثالث يف خبطيو ءٌنِم فصن ردق عامقألا نم فظنملا ٌيرطلا

 لعجيو «ةيفصتلاو خبطلا يف كلذك لمعيو «هلثم يرطلا درولا نم ةيناث ةرم هيف لعجيو ىفصي مث
 نم ةبرشلاو مّوقي مث «لسعلا وأ نيبجنرتلا نم ردق كلذ ىلإ فاضيو ىفصي مث «خبطيو ءأثلا هيف
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 فظنيو «(3840ذ56د:© تابوطرلا لهسيو ًاريثك ًالاهسإ لّهسي وهو .«نيرشع ىلإ مهارد ةرشع اذه

 . (2062::1012) لاهسإلا ىف ديزي هنإف درولا ةفاضإو خبطلا رّرك املكو .(5:هدصدعط) ةدعملا

 (5:هسسهعط) ةدعملا ىلإ (34هنواس:ع) تايوط رلا (©10عتمو) ناليس عطقي رو ةلعملل عفان

 (84هذوادنع) تابوطرلا (©1هتهع) ناليسو ءندبلا نطاب ىف ةضراعلا حورقلل حلاص وهو ءءاعمألاو

 . ([[ءرانك) مح رلا نم

 : جنايتيرلا بارش

 .ماعطلا مضهيو ردسلا هنم ضرعيو «١ عرصي هنأ الإ معطلا ديزأ ناك قتع اذإ بارشلا اده

 لاهسإ هب نم قفاويو «(0هانوط) لاعس وأ (عونمسط) ةلزن هب نم قفاويو (ان:226©) لوبلا رديو

 0 (210ته8) ناليس هب نمو «ءاقستسالا هب نمو ةءاعمألا 5 ةحرق هب نمو نمزم (10131:2062)

 نم ًاضبق ذشأ هنم دوسألاو ءءاعمألا ةحرقل هب نقحي نأ حلصيو ءامئاد ماحرألا نم (11[1/1015)

 . ضيبألا

 هنم ةسمخلا يف ىقليو «هيلع دجوي يذلا هرجش روشق عم جنايتيرلا قدي :كلذ ةعنصو
 بارشلا نم هذخأي مث «هنايلغ نكسي نأ ىلإ بارشلا يف هعدي نم سانلا نمو . يلوطوق فصن

 . بارشلا قتعي نأ ىلإ هعدي نم مهنمو .هب يمريو

 ظ : نارطقلا بارش

 عفنيو فطليو «ءنخسي وهو «ىّمح هعم نكت مل اذإ قيتعلا (20نه5) لاعسلا نم عفني اذه
 ءةءاغمألا مير «فوجلا حورفو 2 ((0311م65) صخغملاو ء.(110) عالضألاو رودصلا (طه1م) عجو نم

 نطبلا نم دودلاو .تايحلا ضفنيو «ماحرألاو .(آسدو) ةئرلا عجوو « (1ع ةءمك2ه5) سحلاو

 .امهيف رطق اذإ نينذألا (مدنه) عجو ئربيو «ضفانلاب بهذيو «(ةطةهدصعد)

 . ريصع لطر هنم ةيقوأ لك يف ىقلي مث ميرا اب لوتس رعجاكوب : كلذ ةعنصو

 .رصقي ىتح - مث

 د يتلا (مدنم) عاجوألا نم عفنيو ءيقنيو ٠ نلعب ا ا

 لاهسإلا نمو « ىمح ريع نم محرلاو ء(5م1ععم) لاحطلاو دبكلاو (مطلمصعم) نطبلاو ((0طعوأ)

 ماضهنالا ءاطبإو لاعسلاو «فروجلا 58 نوكت ىتلا حورقلاو .نمزملا فاالتخاللاو (5202::1013)

 ظ . (ةداطسم#2) وبرلاو حتفتلاو

 هاهي الوأ تفزلا ]سعي نأ ققيتيو: «ريصعلا ةفالسو بطرلا ةفرلا نفدحؤي كلذ ةعضو
 ىقليو «بذع ءام كلذ دعب هيلع بصي مث ءوفصيو ءءاملا ضيفي ىتح ارارم حلملا ءامب وأ رحبلا

 ىلإ لقن هنايلغ نكسو كردأ اذإف «تفزلا نم نيتيقوأب ريصعلا نم سوناوق نازيك ةينامث لك ىلع
 :اوألا

 ينفذ 7
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 :افوزلا بارش

 نمو «(ةادهع) ةئرلاو «نيبنجلاو :«(02650 ردصلا يف ن وكت يتلا (©هد5©) للعلا نم عفان

 (625م65) صغملا نم نم عفنيو .«(1826) لوبلا ٌردي وهو «(45528) وبرلاو قيتعلا (©0هادوط) لاعسلا

 . ادج (384مكاصن88108) ثمطلا ٌرديو « ضفانلا نمو

 : كلذ ةعنصو

 ريصعلا ةفالس نم ةلورج لك ىلع ىقلي نأ يغبنيو «نيتنسفألا بارش لمعي امك لمعي نأ
 لفسأ ىلإ بسريل رجح اهب ٌدشيو «ةقيقر ناتك ةقرخ يف ًادودش ًاقوقدم افوزلا قرو نم لطر
 يناوألا يف عفريو ًاموي نيعبرأ دعب قاذي مث ءريصعلا ىلإ افوزلا ةوق جرختو ءءانإلا

 : سويردامكلا بارش

 نمو «((00219015160) جنشتلا نم عفني للحم نخسم وهو ءافوزلا بارش ةعنص لثم هتعنصو

 نمو .(218650) مضهلا ءاطبإ نمو «(10[ءمان5) محرلا يف ةخفنلا نمو «(1ءاعدد5) ناقريلا

 . دوجأ ناك قتع املكو .ءاقستسالا

 :اشاحلا بارش

 اذإ 01606) بصعلا عفنيو :(8ممءانا©) ةوهشلا ةلقو (مصنوعم0) مضهلا ءوس نم عفانلا

 يذلا رارعشقالا نمو .ءفيسارشلا تحت نوكت يتلا (مه:8) عاجوألا نمو ءهتكرح تبرطضا

 .هدّمِجتو ندبلا دربت يتلا ماوهلاو مومسلا نم عفنيو «ءاتشلا يف ضرعي

 : كلذ ةعنصو

 .ريصع نم ةّرج يف ىقليو «ةقرخ يف ريصيو «لاقثم ةئام هنم ذخؤيو لخنيو ءاشاحلا قدي
 : هيوافألا بارش

 ثمطلاو «ضفانلاو 09 نمو ةئرلاو «نيبنجلاو .«(05650) ردصلا (طهنه) عجو نم عفني

 بلجيو «نوللا يفصيو .ظيلغ (08ا06©) سوميك هب نمو .دربلاو جلثلا يف نيرفاسملا عفنيو
 . نيتيلكلاو (8120067) ةناثملا (©915) تت ئربيو «(هنه) عاجوألا نكسيو «مونلا

 : كلذ ةعنصو

 ةعبرأ نوراسألا نمو «ليقاثم ةينامث ةخيلسلا نمو «ليقاثم ةتس ةريرذلا بصق نم ذخؤي نأ
 يف ّدشتو اهلك ّقدت «ليقاثم ةعبس دوعلا نمو «ليقاثم ةتس لبنسلا نم ىرخأ ةخسن يفو «ليقاثم
 هنايلغ نكسو (8464:8865) ةيودألا ةحئار ذخأ اذإف ءريصع ةفالس لايكم يف ىقلتو .ناتك ةقرخ

 .رخآ ءانإ ىلإ ىفصي
 : نسارلا بارش

 . (ات8ه©) لوبلا ٌرديو ء(آدنه8) ةئرلاو (05650 ردصلا عفني

 : كلذ ةعنصو

 ليياكم ةتس يف ىقليو «ةقرخ يف ريصيف ءًالاقثم نوسمخ سبايلا نسارلا لصأ نم ذخؤي
 . لمعتسيو رهشأ ةثالث دعب ىفصيو «ريصعلا نم
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 :نوراسألا بارش

 عجوو (آنن67) دبكلا ةلعو «(1هءمسنق) ناقريلاو ءاقستسالا نم عفنيو (آن:156) لوبلا ٌردي

 .ًادج ةدعملاو (آددد#) ةئرلا عجوو كرولا

 ء«ريصع نم يلوطوق رشع ينثا ىلع ىقليو «نالاقثم نوراسألا نم ذخؤي نأ : كلذ ةعنصو

 .لوألاب لمع املثم هب لمعيو

 يربلا لبنسلا بارش
 ؛(5[هرصقعط) ةدعملا للعو 200 لوبلا رسعو «(11062) دبكلا (©35©) للع نم عفانلا

 ظ . خفنلاو

 ليقاثم ةينامث هنم ىقتو «لخنيو .قحسيف «ثيدحلا لبنسلا لصأ ذخؤي نأ :كلذ ةعنصو

 . لمعتسيو ءانإ يف عفريو ىفصيو «نيرهش كرتيو ء«ريصعلا نم زوك رادقم يف

 :وقودلا بارش

 ثمطلا ٌرديو «(آ17[عدانك) مح رلاو نيبنجلاو (05650 ردصلا (6مهةند) عجو نم عفني

 قيضو (00هانعط) لاعسلا ئربيو ء(18020هه) ءاشجلا جيهيو «(آترنص©) لوبلاو (384ءمكأمان2ه)

 . ءاعمألا (7130طعوو)

 ءزج ىف ىقليو 500 افقد قدنو ءالاقثم نوتس وقودلا لصأ نم ذخؤي نأ : كلذ ةعنصو

 . لمعتسيو رخآ ءانإ يف غرفيو قدي مث «هلبق يذلا بارشلا كرتي املثم كرتيو «ريصع نم

 : ريشواجلا بارش
 لوبلا ٌرديو «سفنلا رسعو ؛(34ان50165) لضعلا ٌضرو ءءاعمألا يف ّقشلاو قتفلا نم عفانلا

 ؛ ءاعمألا (©ءمعو) صغم نم عمتي و «(5ماءءم) لاحطلا (0طالطع) سوميك ظلغ للحيو ء(انن56)

 رم عفنيو ءدلولا جرخيو 2 (8ءمقامنةا05) ثمطلا جّيهيو مختلاو (1هز50) لصافملا عجوو

 . ةثيبخلا باودلا ضع نمو ؛ نبجلا

 «ريصعلا نم لايكم ىلع ىقليو «ليقاثم ةرشع ريشواجلا لصأ نم ذخؤي نأ : كلذ ةعنصو

 . لمعتسيو رخآ ءانإ يف عفريو قّوري مث «يّربلا لبنسلا بارش لثم كرتيو

 : سفركلا بارش
 (آنتتصع) لولا رسع هب نمو (05238[5عط) ةدعملا عفنيو ٠ ماعطلل (ةممءاناع) ةوهشلا قّتفي وهو

 . اهلك ندبلا لوضف للحيو

 نوعبس لوخنملاو قوحسملا ثيدحلا علاخلا سفركلا رزب نم ذخؤي نأ :كلذ ةعنصو

 ءانإ يف عفريو ؛هلبق يذلا لثم كرتيو «ريصع ةلق يف ىقليو «ناتك ةقرخ يف ريصيو ءالاقثم
 . لمعتسيو

 : نويرزاملا بارش

 . ضاخملا نم ءيقت دق ىيتاللا ءاسنلا عفنيو «(110765) دبكلا عجوو ءاقستسا هب نم عفني وهو

 ريثف اننا هتف فدو .«.ففجتف اهقروب هنابضق عطقتف علطي نيح ذخؤي نأ : كلذ ةعنصو
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 . لمعتسيو ءانإ يف عفريو ىفصي مث «نيرهش كرتيو ءريصعلا نم لايكم يف ىقليو ءألاقثم
 :اينومقسلا بارش

 قيرطب ًاضيأ مغلبلاو «ءارفصلا ةرملا لّهسيو «عجولاو (864065) نطبلا يفشي وهو
 . ضرعلا

 ءالاقثم رشع ةسمخ داصحلا مايأ عولقملا اينومقسلا لصأ نم ذخؤي نأ :كلذ ةعنصو

 عفري مث موي نماث ىلإ كرتيو ءريصع ًاسأك نيعست يف ىقليو «ناتك ةقرخ يف ريصيو قحسيو

 ةعباسلا ةلاقملا

 تابجنألاو تايبرملا يف
 : نيبجنلجلا ةفص
 . (8[هتدقعط) ةدعملا عجوو ىمحلا نم عفانلا

 طسبيو «بلصلا ضيبألا هقرع نم ىّقنم عطقم عامقألا عوزنم رمحأ ٌدرو ذخؤي نأ وهو

 لسع هيلع ىقليو سّرمي ىتح كلديو «ةناجإ يف ىقليو «هتبوطر فجت ىتح فيظن بوث ىلع
 سمشلا يف ريصيو راضغ وأ جاجز فرظ يف ريصيو ؛ًانيل انيجع هب نجعني ام ردقب ةوغرلا عوزنم

 ةتس دعب لمعتسيو عفريو هيف ديز لسع ىلإ جاتحا نإو «يشعلاو ةادغلاب كّرحيو ءاموي نيعبرأ
 نم ءيش عم ركسلا باذيف جسفنبلاو نيبجنلجلا ركسلاب ذختا نإف «جسفنبلاب لعفي كلذكو .رهشأ

 . نيبجنلجلاب عنصي امك عنصيو «لسعلاك ريصي ىتح بذع ءام

 : ىبرملا جرتألا

 عطقيو .يرطلا جرتألا دخؤي نأ وهو ماعطلا مضهيو (5[هصقعأ) ةدعملا فعضل حلصي

 بذع ءامب عقنيو «فزخ ةناجإ يف ىقليو + نظماعلا هلكئاو يقسو ةكحرا لك ءاوحا ةقيزأ الوط

 ريغتي ىتح ءامب لب حلم الب رخأ مايأ ةعبس مث «ذتشي ىتح «مايأ ةعبس شيرج حلم عم فاص
 ديج لسع ذخؤيو ةحولم هيف نوكت ال ىتح ءاملا قاذيو «لخادلاك جراخلا ضيبأ نوكيو «هنول

 ذخؤي مث «نيتعاس ةنيل رانب خبطيو ردق يف ىقليو «جرتألا رمغي ام ردق ىلع ناءزج ءامو ءءزج

 ةيلغ ىلغيو جرتألا يف ىقليو هتوغر ذخؤتو «ىلغيو «لسع ذخؤي دغ نمو لسعلاو ءاملا نع
 نم نيونم لكل (84ءلنءاه65) ةيودألا هذه هيلع رثنتو .ةناجإ يف جرتألا دريو ذخؤيو .ةدحاو

 (3/ءلنءمعو) ةيودألا هذه هيلع رثنتو «ةناجإ يف جرتألا ٌدريو ذخؤيو .ةدحاو ةيلغ ىلغيو جرتألا

 دحاو لك نم ينيصرادو لفنرق «لاقثم دحاو لك نم ةلقاقو لاهو نارفعز جرتألا نم نيونم لكل

 « هيبناج نم جرتألا ىلع ٌرذتو (34«لنهمعو) ةيودآلا هذه ٌقدت ء«فصنو قناد كسم «لاقثم فصن

 . لمعتسيو لسع اهيلع ىقليو ءانإ يف ىقلتو

 : هنم ىرخأ ةخسن

 لك لعجتو ًالوط ّىشيو «ليطتسملا حطسلا يوتسملا كردملا طسولا جرتألا نم ذخؤي

 "م ”ج بطلا يف نوناقلا
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 سمشلا لوخد دنع لوألا نوناك يف كلذو «ةديدج ةيفزخ ةناجإ يف عقنيو «عطق عبرأ ةجرتأ
 هل بلصأ ناك ءاملا هيلع دمج املك هنأل «(0019) دربلا ةديدش ةنس يف هنم ذختي ام ريخو ءِييْذَجلا

 درابلا ءاملا ىلإ داعيو فظنيو «شيرج حلمب كلدي نأ دعب نيترم موي لك يف لسغي مث «ىقبأو

 فظني مث «ةعاس قبط ىلع ٌّبصيو ىفصيو ءاملا نم جرخي مث ,عيباسأ ةثالث هيلع يضمت نأ ىلإ

 ىتح قفرلاب راهنلا يفرط يف لسغيو «بذعلا ءاملا ىلإ داعيو ء«ءيش هنم نفعت دق ناك نإ نيكسب

 كرتيو لكلاب نزلا نع هلائان يعج نب لاسفيوباعلا حب يرتد ولا :انوي ةودينل هيلع يشيب
 ريجنط وأ (11620) سأرلا ةطوسبم ردق يف دغ نم لعجي مث (ةلبلا هنع بهذت ىتح ةليلو اموي

 عا نزو ثلث رادقم قوقدملا ركسلا نم هيلع ٌرذيو «هرمغ ءاملا نم هيلع ٌبصيو ء«فيظن

 نيموي كرتيو «قبط ىلع بصنيو فظنيو حسميو هنع جرخي مث .«طوسمب طاسيو ةنيل رانب خبطيو
 هرمغ ءاملا نمو «جرتألا نزو فصن رادقم ركسلا نم هيلع حرطيو ريجنطلا ىلإ داعي مث «نييلاوتم

 دسفني ال نأ كلذ يف رذحيو «ىلوألا ةخبطلا لثم ةنيل رانب خبطيو ,ةمومضم عباصأ عبرأ لضفو

 تدقوأ اذإ هيلإ ًاعيمج كمهفو كنهذ نوكيو ءالمع تايبرملا نم نوكي ام بعصأ هنأل رانلا يف
 ياو ارسال 0 راو راع ىلع دير رخو را تاس ةيلرإلا هيك نا سيرا

 ىفصملا لسعلا نم هيلع ٌبصنيو ءردقلا ىلإ داعيو «نيكسلا سأرب ىقنيو فظني عبارلا مويلا نمو
 جرخي لسعلا ىري ىتح أتس وأ ًاسمخ تاعاس ةنيل رانب خبطيو « عباصأ عبرأ ل هرمغ رادقم

 نم ذخؤيو «دربيو رانلا نع لزني مث «ظلغلا ضعب لسعلا ظلغيو ءؤلؤللا هابشأك جرتألا رهظ ىلع
 نكيلو «ءزج دحاو لك نم اوب ريخو لفلفرادلاو ةلقاقلاو ليبجنزلاو ينيصرادلاو لفنرقلاو لبنسلا
 قديو «جرتألا نم ْنِم لكل ناراتسإ نوكي نأ وهو «جرتألا نزو رشع فصن رادقم عيمجلا نزو

 نم هيلع فاضيو ريسي (846ةنهاه65) ءاودلا نم ءىش هيف ٌرذيو ءرضخأ ءانإ ىف لعجيو ًاأشيرج

 عيل : اهو ادفني ىتح اذكه هب لمعي (86010136) ةيودألا هيلع ٌرْذت مث 08 رادقم جرتألا

 سار مع قتوتسفو « عباصأ عبرأ لضفو «هرمغ نوكي ىتح لسعلا ةيقب نم ريجنطلا ىف ءام هيلع

 جرتألا كاردإ ةمالع نأ ملعاو «ةوادن الو دورب هيلإ لصي ال عضوم يف عضويو ءانإلا ([1620)

 . ءاملا تحت ةناجإلا يف ةبوسر

 ىبرملا لجرفسلا
 ضراعلا فذقلاو (61865) مضهلا ء ءوسلو ةعيبطلا لقعيو ؛ (5هرص ف عط) ةدعملا ةيوقتل حلصي

 . (5:ه:د2عاط) ةدعملا مف ببسب

 خبطيو عطق عبرأ عطقيو رّشقيو «لخاد نم ىقنيو رابك ديج لجرفس ذخؤي نأ : هتفصو ظ
 دوجأ وهو لسعلاو بارشلاب هنوخبطي موقو ءءزج لسعلاو نيءزج ءاملا نوكيو «لسعلاو ءاملاب

 ةيودألا هيلع رث رثنتو ةناجإ يف طسبي مث .هدحو لسعلاب خبطي يناثلا مويلا يفو .دّربيو «لمعلا

 . ظفحيو لسعلا هيلع بصيو جرتألا يف ةروكذملا (64ء0ل1ءمصعو)

 : ىبرملا لجرفسلل ىرخأ ةخسن
 ] نم ذخؤي نأ :هتفصو :(213220682) لاهسإلاو (5:هصهعط) ةدعملا كح نم عم

 بصيو «ناتك ليدنمب هجراخ حسميو «هفوج يف ام ىقنيو عطق عبرأ عطقيو كردملا لجرفسلا
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 ًاثالث وأ نيتيلغ ىلغيو «لجرفسلا رمغي ام رادقم «ءازجأ ةعبرأ ءاملا نمو ءزج لسعلا نم هيلع
 ءءزج ءاملا نمو ؛ءزج ةوغرلا عوزنملا لسعلا نم هيلع بصيو 0

 مث «ةوادنلا نم هيف ام فجي ىتح كرتيو ءقبط ىلع طسبيو ىفصي مث ًاثالث وأ نيتيلغ ىلغيو

 «ةمومضم عباصأ عبرأ ةدايزو هرمغي ام رادقم لسعلا نم هيلع بصيو ردقلا ىلإ داعيو حسمي
 .ءارضخ ةقوتسب يف لعجيو «جرتألا لمع يف انركذ يتلا هيوافألا هيلع رذتو ةدحاو ةيلغ ىلغيو

 .نارفعزلاو لفنرقلاو ةلقاقلا الإ هيوافألا نم هيلع حرطي ال ءابطألا ضعبو ءاهسأر نم قثوتسيو
 : ىترملا رزجلا

 ..هابلا ىلع نيعيو .ءبلصلا عجوو ىلكلا فعضو ةدربألا نم عفني

 نم هيلع حرطي مث فافرط عطقيو «يقنلا نوللا يفاصلا بلصلا رزجلا نم ذدخؤي : : هتفصو

 نع لزنيو «نيلي ىتح ةنيل رانب خبطيو «هرمغ ءاملا نم هيلع بصيو ؛هنزو ركسلا وأ ذينافلا
 بصيو «ءردقلا ىلإ داعيو ءجركلا نمه هولعي ام هنم حسميو فجي ىتح قبط ىلع طسبيو ء«رانلا
 ىري ىتح ةنيل رانب خبطيو «عباصأ ةعبرأ ةدايزو «هرمغ رادقم ةوغرلا عوزنملا لسعلا نم هيلع
 هيلع ٌرذتو ةقوتسبلا يف هنم فاس دضنيو ءرانلا نع لزنيو «هئازجأ عيمج نم ذفني لسعلا

 .هرخآ ىلإ اذكه هنم لمعيو .هيوافألا

 : ىبرملا جليلهلا

 لمعيو ءًادج ديج وهف كانه نم لمحي امو ءدنهلاو نيصلاب ةيرقب لمعي:ىبرملا جليلهلا نإ
 يف ةريفح ضرألا يف رفحتو «قئاف يلباك جليله ذخؤي نأ وهو «ةفصلا هذه ىلع انهه اندنع
 لمر هتحتو «فاس بطر لمر هقوفو فاس جليلهلا نم لعجيو «حلام ال بذع َيلمر ّيدن عضوم
 ريغ يرط رخآ لمر هيلع ىقليو «جليلهإلا ذخؤي نيموي دعبو «ءام هيلع شريو «فاس بطر
 .خفتنيو بطرتيو «جليلهإلا وبري ىتح مايأ ةرشع كلذ لعفت بطري ىتح نيموي كرتيو «لوألا
 جليلهإلا قلأو ريثك ءامب ناخبطيو دعسو رمت ذخؤيو «ًاعبرأ وأ ًارارم ثالث بذع ءامب هلسغاو
 مث ءًافيظن ًالسغ هلسغاف خبطنا اذإف «ةنيل ران ىلع ًاليلق اليلق هخبطاو «خوبطملا ءاملا كلذ يف
 .ىبرملا جرتألا باب يف اهتركذ يتلا هيوافألا ذخو هب هخبطاو هتوغر ذخو هلسغاو السع ذخ

 ةرق جرخت ىتح اهسرما ةعاس لكو ءردقلا يف اهقلعو ؛ةقيقر ةفيظن ناتك ةقرخ يف اهلعجاو

 جليلهإلا ذخأي ىتح ةثالث وأ نيموي هكرتاو راضغ ةناجإ يف هقلأف خبطنا اذإف «جليلهإلا عم هيوافألا
 .ًانارفعزو ًاكسم هقوف قلأو ا ل 0

 . دوجأ ناك املك قتع املكو هلمعتساو ءانإلا مف دسو .ديرت ام ردق ربنع ليلقو

 : ىبرملا جليلهلل ىرخأ ةخسن
 مث ؛مايأ ةسمخ سمشلا يف ريصيو ءاملا يف عقنيو «ةئام يلباكلا رابكلا جليلهلا نم ذخؤي

 مث «موي لك يف ءاملا هيلع بصيو «مايأ ةسمخ بطرلا نيقرسلا يف لعجيو ءءاملا نم جرخي
 مث .تارم ثالث لعفت كلذك :هيف هنفدتو بطرلا لبزلا ىلإ ذريو .ًافيظن السغ لسغيو جرخي

 ةنيل رانب هرمغ رادقم ءامب ءًامهرد نوثالث رمتو كشكو ٌزرأ عم خبطيو ًافيظن السغ لسغيو جرخي
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 بصقلا لسع نم هيلع بصيو ربإلاب زرغيو «ناتك ةقرخب حسميو جرخيو «ءءاملا بهذي ىتح

 . لمعتسيو ظلغي ىتح خبطيو .عباصأ ةعبرأ ةدايزو هرمغ رادقم

 كرتيو .ًافيظن ًالسغ لسغيو «ةجليله ةئام ديجلا يلباكلا جليلهلا نم ذخؤي : : هنم رخآ عون

 ةعبرأ ةدايزو ؛هرمغي ام رادقم ريعشلا كشك ءام وأ ءاملا هيلع بصيو ءاليلق فجي ىتح ةليل

 ءقبط ىلع طسبيو جرخي هدغ نمو رونتلا يف عضويو «ءاملا بهذي ىتح ةنيل رانب خبطيو «عباصأ

 داغلا قضي رفا .نيأي ىتح خبطيو جتخبيملا نم هيلع بصي مث ءربإلاب زرغيو ةقرخب حسميو

 . لمعتسيو عفريو هيوافألا هيلع ٌرذتو

 : ىترملا لقاقشلا
 يف ىبرم هتءارطب هنم لمعيو ءدنهلا نم بلجي « « ليبجنزلاك (76556) قورع لقاقشلا نإ

 ىتح راح ءامب ًالوأ لبي : : ةمصلا هذه ىلع لمعي وهف اندنع امأو . اد 3 قئاف وهو ءهعضوم

 ءءاملا ريغُي موي لكو مايأ ةعبس دراب ءامب عقني مث «نيكسلاب رّشقي مث «جراخلا هرشق يخرتسي

 نم بطرتي امدعب لسعلاو ءاملاب خبطي مث «نيليو هجراخو هلخاد بطري ىتح كلذك كلذ هب لعفي

 اذإف «جاجز ءانإ يف ىقليو «ةدحاو ةيلغ ىلغيو هدحو لسغي مث ءءزج لسعلا نمو «ناءزج ءاملا

 عوزنم رخا لسع ىف لعجو « لسعلا كلذ نع جرخأ لقاقشلا (84هذ5ؤنن:©) ةبوطر نم لسعلا قر

 . انركذ يتلا هيوافألا عم ةوغرلا

 : ىبرم ليبجنز

 قئاف ىبرم هنم لمعيو «نيغاّبعلا قورعك ضرألا فوج نم (/6556) قورع ليبجنزلا

 لسعلاب اندنع لمعيو ءزرألا ءام وأ لسعلاب ىبرم انيلإ لمحي هنإف اندنع امأو «هتءارطب نيصلاب

 جليلهلاك لمرلا يف هنونفدي «نورخآ موقو «حلم ريغب ًادحاو ًأرهش عقني نأ دعب هتسوبيب هيوافألاو

 . جليلهلا باب يف انركذ يتلا ةفصلا ىلع لمعيو خبطي مث

 > : ىبرم صاجإ
 هيوافألا هيلع ىقلتو هدحو لسعب مث «ءامو لسعب همجع ذخؤي امدعب خبطيف ًابطر ناك نإ

 مس ا الل « لبق انركذ امك

 ىّبرملا تفللا
 نم رشقيو ءهربكو هرغص ردق ىلع ةتس ىلإ ءازجأ ةعبرأ نيب د ام عطقيو «دجلا تفل ذخؤي

 مث «لسعو ءامب خبطيو ءراح ءامب مايأ ةثالث مث «مايأ ةعبرأ حلملاو ءاملاب عقنيو «جراخلا هرشق

 ] . بّيطيو لسعي

 : ىبرملا زوللا

 هيوافألا يف لعجيو بقثي الو «عقني نأ ريغ نم خبطيو ءهروشقو هتءارطب ولحلا هنم راتخي

 . ةحئارلا ةبيطلا

 : ىيرملا ناسلبلا ناديع ٠

 .انركذ امك هيوافأ اهيلع تيقلأو «نيترم تخبط اذإ جبنأ بطرلا ناسلبلا ناديع نم لمعيو
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 : ىبرم جلمأ

 خفتنيو «نيلي ىتح دراب ءامب مايأ ةعبس عقنيو ءاروسكم نكي مل ام قئافلا جلمألا نم راتخي
 هيلع ىقلتو نيتيلغ ىلغي مث «هيوافألا هيلع حرطتو ءانركذ ام ىلع نيترم خبطي مث «بطرتيو
 . لمعتسيو هيوافألا هيلع ىقليو «ةوغرلا عوزنم لسع

 : فذقلل حلصي ىبرم حافت

 لعجيو هدحو لسعب ةيناث خبطي مث ءالسع ءزجو «ءام نيءزجب يماشلا ولحلا حافتلا خبطي
 . جرتألا لمع يف ةروكذملا هيوافألا هيلع ىقلتو «ةوغرلا عوزنم لسع هيلع ىقليو «جاجز ءانإ يف

 ةنماثلا ةلاقملا
 فلاسلا مالكلاك ةلمجلا هذه يف اهيف انمالك صارقألا يف

 :بكوكلا صارقأ

 بكوكلا صارقأ يأ ءانايخدزمال ابكوك صارقأ هوّمس نأ ءابطألا ءامدق ميظعت نم غلب دق
 نم ًاعفد لوضفلل ةلباقلا ةفيعضلا ةدعملل حلصت صارقألا هذهو «بلغت نأ ةايحلا ىلخت ال يتلا
 نكستف ةهبجلا ىلع ىلطتو «ضماحلا (181043060) ءاشجلا ليزتو .(0:عهدص) ءاضعألا رئاس

 يف ةْنَملا عم لعجتو ؛(16ءاط) نانسألا عجوو (02جاةمط) لزاونلا نم عفنت و «860(2هعطع) ا

 نم هناليسو (8126730م(]/515) مدلا ثفن نم عفنتو (88 نذألا (مدنم) عجو نم عفنتو ءاهنم لكأتملا

 ءام يف ايقس ةرئادلا تايمحلا نم عفنتو .نمزملا (0هدعطر لاعسلا نمو (0:عو52) وضع لك

 لوقيو «ءضرألا بكوك هيف عقيو باذسلا ءام يف ةبورشملاو ةخودملا مومسلا نمو . شوجنزرملا
 (5:هومهعط) ةدعملا لمخ خطلي ىلطلا لعلو «سوماش نيط وه مهضعبو .قلطلا وه مهرثكأ

 .اوركذ امك هطالخأ ركذن نحنو .هريغ يف وه لعفي ىتح يزيرغلا راحلا نم لعفني الف اهبكريو
 لك نم حوربيلا روشقو «موتخم نيطو ةخيلسو لبنسو رتسديبدنجو رم ذخؤي : هطالخأ

 ةسمخ دحاو لك نم قلطلا وهو ضرألا بكوكو طسقو نارفعزو نوف .مهاردا ةعيرأ كحئار

 رزبو ةلئاس ةعيمو جنبلا رزبو سويلاسيسو نوسينأو وفود . مهارد ه هلس ضييبأ شاخشخ .«مهارد
 «(ءلنعامعو) ةيودألا قدتو يناحير تارشب غومصلا ْلَبَت .مهارد ةينامث دحاو لك نم سفركلا

 . لمعتستو لظلا يف ففجتو «مهرد فصن نزو نم صرقتو هب نجعتو

 :روهمجلل درولا صارقأ

 ةدعملا نم (34هزوؤن26© تابوطرلا ولجتو «(5:هدتهعط) ةدعملا (2دةنم) عجو نم عفنت

 . ةنمزملاو (6ط1ءعص2((ء 16762 ةيمغلبلا تايمحلا ليزتو .(5ههدقعط)

 لوصأو بيطلا لبنس .ًامهرد نيرشع نزو عامقألا عوزنم رمحأ درو ذخؤي : هطالخأ
 .«سوسلا بر نسوسلا لوصأ ناكم لعجي ءابطألا ضعبو «مهارد ةرشع دحاو لك نم سوسلا
 لظلا يف ففجتو صّرقتو ثلثمب نجعتو «ةلوخنم ةقوحسم (06011565) ةيودألا هذه عمجت
 . لمعتستو
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 :سدايبيلقسأل درولا صارقأ ةخسن

 ةرارحلاو (ةواطتص2) وبرلا نمو ءاهيوقتو . (5:هوت2عط) ةدعملا (طوتم) عجو نم عمنتو عئفطت

 .قارتحالاو .«ثهللاو ( (ة1مطنةعط) ةدعملا باللقتاو « (1/1015111) ةيوطرلاو بهلتلاو

 «نالاقثم يدنه لبنس «ليقاثم ةعبرأ سوسلا لصأ «ليقاثم ةتس ّيرط درو ذخؤي : هطالخأ

 . لمعتستو لظلا يف ففجتو مهرد نزو نم صّرقتو « جتحبيمب نجعت

 :اينومقس درو صارقأ

 :رصحلاو تاينحلا نم عفنت

 ويضر يبطل ءًامهرد رشع ينثا نزو عامقألا عوزنم رمحأ درو ذخؤي : هطالخأ

 ةيودألا هذه عمجت ا ا ؛مهارد ةينامث نزو دحاو لك نم سوسلا

 باالجيو دراب ءامب برشت و لظلا ىف ففجتو صّرقتو نجعتو .ةلوخنم ةقوحسم (14601065)

 : ريشابطب درولا صارقأ

 . ةقيتعلا ءارفصلاو (مطاءعم) مغلبلا نم .ةطلتخملا تايمحلا نم عفنت

 «نيمهرد نزو بيطلا لبنس «مهارد ةسمخ نزو عامقألا عوزنم رمحأ درو ذخؤي : هطالخأ

 ةقوحسم (34ء0:همع5) ةيودألا هذه عمجت «مهأرد ةينامث نزو تفاغلا ةراصع ء«مهرد نزو ريشابط

 . ةجاحلا دنع لمعتستو ففجتو صّرقتو .ةلوخنم

 : ادروذيند ىمست درولا صارقأ

 . ةيمغلبلاو ةيوادوسلا تايّمحلاو «لاحطلاو (816موؤ1 0هطقأنانعان005) دبكلا ددس 9 ةعفان

 لبنسلا نمو مهارد ةسمخ سوسلا ةراصع نمو ءمهارد ةرشع درولا نم ذخؤي : :٠ هطالخأ

 عقنيو لخنيو فدي «نامهرد دحاو لك نم ىكطصملاو نارفعزلاو ٌرملاو رخذألا حاقفو ةخيلسلاو

 . لسعب هتنجع تئش هلا ىو نإو ًاصارقأ لعجيو هب نجعيو «لخلاب نارفعزلاو ّرملا

 : ىرخأ ةخسن درولا صارقأ

 ىكطصمو نارمعزو لبنس ةفازجا ةسهح ريحا ةوز ذدخؤي :تنقلا ىتحح نيف ةعفاتلا

نم نيه سفالاو تفاقلا ةزاتضع ؛ءازجأ ةرشع دحاو لك نم ناديع ُكلو نوسينأو
 داو لك 

 لبنسلا لثم درو ىرخأ ةخسن يفو .ءزج دحاو لك نم رفصأ جليلهو رخذألا حاّقف «ناءزج

 : لبنسلاب درولا صارقأ

 لك نم نسوسلا لوصأو لوسغم كلو لبنس ذخؤي (آ1:6:) دبكلا (©هن8) عجو نم ةعفانلا

نيص دنوارو تفاغلا ةراصعو نارفعزو ايكو نيتنسفأ ؛مهارد ةعبرأ دحاو
 دزو دحاو لك نم ي

 .اصارقأ ذختيو .ءاملاب نجعيو لخنيو قدي قلنا ا ءمهارد ةثالث
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 : روفاكلا صارقأ

 بهذت «ّلسلاو ٌقدلا يف ةعفان :«(6065 تايّمحلا باهتلال ةنكسم بيهلل ةئفطم وه
 . مدلا ءيقو بركلاو شطعلا

 رزبو ءاقمحلا رزبو رايخلا رزب ءمهارد ةعبس درو .مهارد ةعبرأ ريشابط ذخؤي : هطالخأ

 .مهارد ةثالث دحاو لك نم ةلقاقو ءين دوعو سوسلا ٌبرو غمصو نيدرانو ءاريثكو ولحلا عرقلا

 قدي «فصنو مهرد روفاك «مهارد ةعبس دحاو لك نم نيبجنرتو دزربط ركس «نامهرد نارفعز
 . صّرقيو انوطق رزب باعلب نجعيو

 :روفاكلا صارقأ نم ىرخأ ةخسن

 ةداحلا تايّمحلاو شطعلاو (81000) مدلا فذقو دبكلاو (5:همد26ط) ةدعملا بهلت نم عمنت
 . (ةاطعملاع 16ا/62)

 .مهارد ةرشع نزو عامقألا عوزنم رمحأ درو «مهارد ةعبرأ نزو ريشابط ذخؤي : هطالخأ

 نيبجنرتو دزربط ركس .مهارد ةثالث نزو دحاو لك نم سوسلا برو ةلقاقو ديج فرص دوع

 عمجت «مهرد نزو دحاو لك نم روفاكو نارفعز «نيمهرد نزو دحاو لك نم ًارشقم ءاثقلا بحو
 نزو ًاصارقأ صّرقتو انوطق رزب باعلب نجعتو «ةلوخنم ةقوحسم (5©8460:85) ةيودألا هذه
 . لمعتستو لظلا يف ففجتو ءمهرد

 : ىرخأ ةخسنو روفاكلا صارقأ

 (81ءموأنع هطكاصتءانمهك) دبكلا ددس حتفت و «(ةاطعمنءع [عوور) ةداحلا تايمحلا نم عفنت

 . ةديدشلا

 ءاثقلا رزب نمو «مهارد ةثالث دحاو لك نم رفولينلاو سبايلا جسفنبلا نم ذدخؤي : هطالخأ
 دنوارلا نمو «مهارد ةسمخ درولا نمو .نامهرد دحاو لك نم نارفعزلاو ريشابطلاو دئقلاو
 لك نم سوسلا ةراصعو يبرعلا غمصلاو ءاريثكلا نمو «مهرد نزو دحاو لك نم كللاو ينيصلا
 نم ركسو نيبجنرت «لاقثم فصن روفاك ىرخأ ةخسن يفو «لاقثم روفاك «نيمهرد نزو دحاو
 . صّرقيو قحسي .مهارد ةرشع نزو دحاو لك

 : روفاكلا صارقأ نم ىرخأ ةخسن

 دحاو لك نم ريشابطو نارفعز .مهرد فصن دحاو لك نم ءين دوعو روفاك ذخؤي
 نمو «نامهرد دحاو لك نم ةلقاقو سوسلا ةراصعو كلو ءاريثكو دثقلا رزبو ءاثقلا رزب .نالاقثم
 . صّرقيو نجعيو قحسي «مهارد ةرشع دحاو لك نم نيبجنرتلاو ركسلا نمو .مهارد ةعبس درولا

 :انل روفاكلا صارقأ ةخسن

 رشقملا عرقلا بح نمو «نامهرد دحاو لك نم ءاقمحلا ةلقبلاو سخلاو ابدنهلا رزب ذخؤي
 لدنصلاف الإو دجو نإ ردكلا رزب نمو «ثلثو نامهرد دحاو لك نم رشقملا رايخلا بحو
 نم روفاكلاو سوسلا برو نارفعزلاو قرحملا (©622062 ناطرسلا نمو «مهارد ةثالث يريصاقملا

 . صّرقيو «مهارد ةعبرأ درولا نمو ءمهرد دحاو لك
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 : نيبجنرتلاب ريشابطلا صارقأ
 . ىفطتو (5(طعمنع [هبعم) ةداحلا ىمحلا نم عفنت

 ءاريثكو غمص ء«مهارد ةثالث اشن «مهارد ةعبرأ نيبجنرت .«مهارد ةتس درو ذخؤي : هطالخأ

 دوديزي موقو ءانوطقرزب باعلو نيبجنرتلا ءامب نجعي «نامهرد دحاو لك نم نارفعزو ريشابطو

 «نامهرد دحاو لك نم ولحلا عرقلا رزبو .«ءاقمحلا ةلقبلا رزبو ءاثقلا رزبو ءرايخلا رزب اهيف

 . صرقيو نجعيو قحسي

 : ضماحلا رزبب ريشابطلا صارقأ
 . عبط لالحنا كانه ناك اذإ اميس الو «ّبغلاو ةيوارفصلا تايّمحلا نم ةعفان

 لك نم آليلق ولقم اشنو ًارْشقم ضاّمحلا رزبو غمص ٠ «مهارد ةينامث درو ذخؤي : هطالخأ

 وأ ضماحلا نامرلا ءامب نجعيو قدي «نامهرد نارفعز «مهارد ةثالث ريشابط «مهارد ةعيرأ دخاو

 انيط نوديزي موقو «سابيرلا بارشب وأ .جذاسلا مرصحلا برب ىقسيو صّرقيو «مرصحلا ءامب

 . مهارد ةثالث ولقم طولبهاش «نامهرد دحاو لك نم سيراب ريمأ ةراصعو ًاينمرأ

 : سيراب ريمأ صارقأ
 . ديدشلا شطعلاو (1.1762) دبكلا يف ماروألاو (5طعهنع 66062) ةداحلا ىّمحلل عفانلا

 ىكطصمو رايخ رزب «مهارد ةعبرأ سيراب ريمأ وأ سيراب ربمأ ةراصع ذخؤت : هطالخأ

 ءامهرد نشغ انثاا ذوو «مهرد دحاو لك نم ينيص دنوارو كل «نامهرد دحاو لك نم ريشابطو

 صرقي «نامهرد دحاو لك نم نيبجنرتو سوسلا لصأو تفاغلا ةراصعو لبنس «مهرد نارفعز

 ؛نامهرد نيتنسفألا ةراصع هيف نوديزي موقو «ةبرشألا نم حلصي امب ىقسيو ءمهرد نزو نم

 . فصنو نامهرد نيغابصلا ةّوف ءمهرد دحاو لك نم جئايزارلا رزبو سفركلا رزبو نوراسأ

 : ىرخأ ةخسن سيراب ريمألا صارقأ

 . (5هسقعط) ةدعملا ماروأو (آنال6) دبكلا مار وأ و ةبهتلملا تايّمحلا نم عفنت

 ةفوفدم ةرّشقم خيطب رزبو ءاثق رزبو دروو «ءسوسلا ٌبرو سيراب ريمأ ذخؤي : هطالخأ

 دحاو لك نم تفاغلا ةراصعو بيطلا لبنسو ىكطصم . مهارد ةثالث دحاو لك نم ةلوخنم

 ابدنهلا دزبو ثوشكلا رزب «مهرد دحاو لك نم نارفعزو ينيص دنوارو نيغابصلا ةّوف «نامهرد

 نجعيو قدي «مهارد ةتس نيبجنرت «فصنو مهرد نزو ريشابط «مهارد ةثالث نزو دحاو لك نم

 . لاقثم صرق لك صّرقيو نيبجنرتلا ءامب
 : ىرخأ ةخسن سيراب ريمألا صارقأ

 . (1ماعهنت) ناقريو شطعو ىّمح عم (آن»0 دبكلا عاجوأل حلصت

 ةثالث دحاو لك نم نيبجنرتو «سيراب ريمأ ةراصع .مهارد ةعبس يرط درو ذخؤي : هطالخأ

 نامهرد رايخلا رزب .مهرد تفاغلا ةراصع «فصنو مهرد هرزب وأ سباي ثوشك ,مهارد

 دحاو لك نم دنوارو كلو نارفعز «ءفصنو مهرد دحاو لك نم ريشابطو نيدران .فصنو

 : ايدعيلا ءامثاوأ نيبجنرتلا ءامب نجععيو قدي «فمصنو نامهرد سوسلا ةراصع (مهرد
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 : ىرخأ سيراب ةخسن ريمألا صارقأ
 .ادج ئفطتو بركلاو شطعلاو ةبهتلملا تايّمحلل حلصت

 ةثالث دحاو لك نم ريشابطو نسوسلا ةراصعو هتراصع وأ سيراب ريمأ دخؤي : هطالخأ

 ةلقبلا رزب .فصنو مهارد ةتس درو .فصنو مهارد ةثالث نزو رايخلا رزب .مهرد لبنس ؛مهارد

 نيبجنرتلا ءامب نجعي «مهرد فصن روفاك «نامهرد دحاو لك نم ءاريثكلاو اشنلاو نارمعزلاو

 ::نصرفو

 : ىرخأ ةخسن سيراب ريمأ صارقأ

 . شطعلا نكسيو «(آ.1:65) دبكلا عجوو لاعسلاو ىّمحلا نم ةعفان

 ديقلاو:ءاثقلا رز ومو ءامهرذد رشنع ىتنا نزو: نسمزاب ريمألا نم دهوي ةطالخأ

 دحاو لك نم ينيصلا دنوارلاو كللا نمو .مهارد ةتس نزو دحاو لك نم ريشابطلاو ىكطصملاو

 سوسلا ةراصعو تفاغ ةراصعو لينسو نارفعز ءامهرؤ: نوكس ةرولا نيمو .مهارد ةثالث

 : (ىرخأ ةخسن) سيراب ريمأ صارقأ

 جتساشنو يبرع غمصو ؛ءاريثكو سوسلا ةراصعو «لبنسو خفرف رزبو سيراب ريمأ ذخؤي

 قدي «مهرد نزو دحاو لك نم نارفعزو روفاكو ريشابط . فصنو مهارد ةثالث دحاو لك نم
 . صّرميو ءاملاب نجعيو

 : (انل) سيراب ريمأ صارقأ ةخسن
 «نامهرد دحاو لك نم ريشابطو تفاغلا ةراصع «مهارد ةسمخ سيراب ريمألا ّبر ذخؤي

 نامهرد دحاو لك نم روثلا ناسلو دنوارو نيتنسفألا ةراصعو لبنسو ردنكو نارفعزو لوسغم كل

 عمرد ءاقمحلا ةلقبلا رزب .«مهارد ةيالث دحاو لك نم ثوشكلا رزبو ابدنهلا رزب « فصنو

 . ابدنهلا ءامب صرقي مهرد نزو نارمعز « فصنو

 : نيتتسفألا صارقأ

 . ةيهَّسُم ٌةَرِدُم ادج ةحّتفم ةمداقتملا تايّمحلا نم عفان صرق وه

 . ىقسيو صرقيو دراب ءامب نجعي
 : (ىرخأ ةخسن) نيتتسفأ صارقأ

 . ةثلثملاو ٌبغلا ىّمحو ةدعملاو لاحطلاو دبكلل ةعفان

 رم زولو سفركلا رزبو يمور نيتنسفأو نوراسأ «نالاقثم نوسينأ ذخؤي :كلذ ةخسنو

 لك نم يدنه جذاسو يرطوقسأ ربص «لاقثم دحاو لك نم لبنسو ىكطصمو هيرشق نم رشقم

 . صّرقيو نجعيو قدي «لاقثم تفاغلا ةراصع . فصنو لاقثم دحاو
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 : تفاغلا صارقأ

 لاحطلاو (آ10762) دبكلا لا مادوأو ددسلاو شطعلا نمو «ةقيتعلا ةبهتلملا تايّمحلا نم عفنت

 . (1ءعدتو) ناقريلاو .

 نم بيطلا لبنسو عامقألا عوزنم رمحأ درو «ريتاسأ ةتس تفاغلا اضع دخؤي : : هطالخأ

 ةيودألا هذه عمجت «مهارد ةعبرأ نزو ريشابط «ريتاسأ ةتس ىقنم نيبجنرت «ناراتسإ دحاو لك

 . صّرَقتو نجعتو ةلوخنم ةقوحسم (1160101265)

 :ربكلا صارقأ

 . (5ماء68) لاحطلا (مهند) عاج وأ نم عفنت

 هنوار و يتاسسأ ةفورا قلقا هويقانا ةصيرأ نبكلا ليصأ ووتكن نم دسوب كلذ ةفيبنو
 (1/ءلنهنسعو) ةيودألا هذه عمجت :ريتاسأ ةتس دحاو لك نم دوسأ لفلفو تشكنجنفلا رزب «ناراتسإ

 . صّرقتو (01©لهن565) ةيودألا هب عمجتو رمخ لخب قشألا عقنيو «ةقوحسم

 ظ : كللا صارقأ

 طسقو رشقم ٌرم زولو نوراسأو نيتنسفأو سفركلا رزبو نوسينأو ةّوفو ناديع كل ذخؤي
 . صّرقيو نجعيو قدي قل ةسمخ دحاو لك نم تفاغلا ةراصعو ليوط دنوارزو ينيصرادو

 : جنكاكلا صارقأ

 نم عفنتو «ةدملاو (81000) مدلا لوبو (#812006) ةناثملاو ىلكلا (طهند) عاجوأ نم ةعفان يه

 . ةناثملا (1:65) برج

 رزب ١» ضيبألا حجنبلا رزب «ليقاثم ةعبس نويفأ ءالاقثم نوثالثو ةتس خيطب رزب ذدخؤي : هطالخأ

 دحاو لك نم ةربزكلا رزبو ناركوشلا رزب «ليقاثم ةعست دحاو لك نم ضاّمحلا رزبو سفركلا

 ةعست دحاو لك نم ّرم زولو نارفعزو ولقملا ربونصلا ّبحو جنايزارلا رزب «ألاقثم رشع ةينامث
 صّرقيو «بنعلا ديقعب نجعيو قدي «ةبح نوعبسو سمخ يلبجلا جنكاكلا ّبح نمو «ليقاثم

 ةثالث ىلإ نيلاقثم نم ةبرشلا
 : ىرخأ ةخسن جنكاكلا صارقأ

 .لوبلا ريطقت نمو «(812045) ةناثملاو ىلكلا حورق نم عفنت

 رزب .مهارد ةتس دحاو لك نم جنادهشو جنبلا رزبو ءسفركلا رزب ذخؤي :هطالخأ

 خه رشقملا نملا زوللاو نويفألاو ربونصلا زولو يّربلا ضاّمحلا رزبو نارفعز .نامهرد جنايزارلا

 رشع انثا ءاثقلا رزب نمو ءأددع نورشعو ةسمخ رابكلا جنكاكلا ّبح نمو . مهارد ةثالث دحاو لك

 . صرقيو نجعيو قدي ًامهرد

 : دنوارلا صارقأ ةعنص

 ءاهماروأو اهوسجو «(آ176:) دبكلا ةبالصو «ةقيتعلا (0156356 ضارمألا نم ةعفانلا

 .ندبلا يف ةعقاولا ةبرضلاو «(5ماهم») لاحطلا عاجوأو

 نزو دحاو لك نم ىقنم كلو ناديع ةّوف «مهارد ةينامث نزو ينيص دنوار ذخؤي :هطالخأ
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 ةيودألا هذه عمجت ؛مهارد ةثالث نزو دحاو لك نم نوسينأو تفاغو سفركلا رزب «مهارد ةعبرأ

 . مسرلا ىلع صرقتو ةقوحسم (3160101265)

 : سيلوم وبأ هبكر صرق

 . (آ.1062) دبكلا عجوو (1012:5062) لاهسإلاو (81680 ةرارحلا نم عفني

 نم كسو نوراسأو ىكطصمو ضاّمحلا رزبو دوعو سيراب ريمأو ريشابط ذخؤي : هطالخأ
 . صرقتو درولا ءامب عمجت «ليقاثم ةسمخ درو «ليقاثم ةثالث غمص .لاقثم دحاو لك

 ىكطصمو ّرم زولو نوراسأ ؛مهارد ةعبرأ دحاو لك نم سفركلا رزبو نوسينأ ذخؤي :رخآ
 دحاو لك نم ربصلاو تفاغلا ةراصع ؛مهارد ةعبرأ نزو دحاو لك نم يدنه جذاسو لبنسو

 . صرقيو نجعي «نامهرد

 مهرد نزو نوراسأ ءنيمهرد نزو دحاو لك نم نيتنسفأو نوسينأو ّرم زول ذخؤي : رخآ

 . صرقُيو نجعُيو قدي ءدحاو

 : نويم صارقأ

 ةراصعب نجعي ؛ءاوس ءازجأ حافللا لصأ روشقو جنب رزبوّرمو نويفأو نارفعز ذخؤي
 . نيغدصلا ىلع ىلطيو «ءامب فاديو قدي ةجاحلا دنعو «صرقيو .«سخلا

 : رخآ صرق
 رو .ءفصنو ةيقوأ ةلقاق «قاوأ ثالث دحاو لك نم كلملا ليلكإو «ةريرذلا بصق ذخؤي

 .ًاصارقأ ذختيو لخدُيو قدُي ءلاقثم كسم «ةيقوأ فصن رمحأ درو «ةيقوأ فصن نيرسنلا

 .ناك نيأ نم (81009) مدلا فذقو (15:651:56) يعملا حورق نم ةعفان صا رقأ

 صفعلا نمو .ةيقوأ دحاو لك نم غمصو ايقاقأو نويفأو درولا حاقف ذخؤي :كلذ ةخسنو

 . ًاصارقأ ذختيو شوكرخلا ريصعب نجعي «فصنو ةيقوأ جره زليف «ةيقوأ فصن
 : سخاموردنأ صارقأ

 . مدلا فذق نم ةعفان

 .مهارد ةينامث نابل ,مهارد ةعبرأ دحاو لك نم ذسبو نويفأو جنب رزب ذخؤي :هطالخأ
 .نامهرد شاخشخلا رزب «مهارد ةثالث نزو دحاو لك نم ينمرأ نيطو جتساشنو ضرألا بكوك

 . صرقُيو نجعُيو ٌقدُي .مهرد فصن رانلج

 : ىرخأ ةخسن سخاموردنأ صارقأ

 .رسألاو رصخلاو (58:0م2065) ةدعملا (©هن») عجو نم ةعفان

 ضيبأ لفلفو ينيص دنوار . مهارد ةثالث نوسينأ ءمهارد ةتس سفرك رزب ذخؤي : هطالخأ
 ةثالث نيتنسفأ . فصنو مهرد دحاو لك نم نويفأو ينيصرادو لبنسو رتسديبدنجو رخذألا حاقفو

 لخنيو قدي «مهرد نزو دحاو لك نم نارفعزلاو ىكطصملاو يرطوقسألا ربصلا ؛مهارد
 «نصرعيو نجعيو
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 : يدنكلا صارقأ

 (4ممءاناع) ةوهش تفعض ىتح (81000) مدلا ديلوت نع تفعض يتلا (آ1962) دبكلا عقنت

 . عامجلا (4ممءاناع) ةوهشو ءاذغلا

 دروو ينيص دنوار ءءازجأ ةثالث نسيرام سا ؛ءازجأ ةسمخ ناديع كل ذخؤي : هطالخأ

 دحاو لك نم قرزألا نسوسلا قورعو سودوخوطسأ ؛ءزج دحاو لك نم يدنه دوعو رمحأ

 رج خرادخلاو لك نب نويلاسارطفو يعور تاكو سفرك ورز نوسينأو نارفعز ءءزج فصن
 .ًاصارقأ لمعيو لخنيو قدي

 : يكمربلا صارقأ
 .ًأدج ةيوق ءارفصلاو ماخلل ةعفان ةءالج

 نمو لخدلاو ّقدلا دعب «ءزج دحاو لك نم جرطهشو جلمأو جليلبو جليله ذخؤي : هطالخأ

 ٌبصيو «ريجنط يف ذينافلا لعجي عيمجلا لثم ذينافلا نمو عمجأ كلذ لثم ضيبألا دبرتلا بابل
 اطلخ طلخغو طلخلا دعب (846016865) ةيودألا هيلع تركثنو لزنأ ىلغ اذإف ءام نم ءيش هيلع

 ةربزك هيف تعقنأ دق ءامب ةصرق ةبرشلا .مهارد ةرشع نزو صرق لك ًاصارقأ رّيصُي مث ءايكتيي

 نع ةرشع نيب ام ميقي هنإف ةودغ (006لنهاهعو) ءاودلا برش تقو يفص مث «ليللا نم ةسباي

 نأ ىلإ جيتحا نإف ءلوسغم تيزب صمح ءامب ةديرث رصعلا دنع هيلع هماعط نوكيو «نيرشع
 . لظنحلا محش جليلهلا ءزج عبر لثم هيف ديز جزللا يجاجزلا (©ط1ههس) مغلبلا جرخي

 : نويرزاملا صارقأ

 ريحزلاو قاوفلاو نايثغلا نم ةعفانلا

 نويلاسارطفو عنعنلاو «يناتسبلا جندوفلاو «ءسفركلا رزبو «نوسينألا نم ذخؤي :هطالخأ

 مامنو لفلف رادو ضيبأ لفلفو رتسديبدنجو نويفألا نمو . مهارد ةتس نزو دحاو لك نم هاوخنانو

 لسعب نجعي ءًامهرد رشع انثا ةخيلسلا روشق نمو . مهارد ةعبرأ دحاو لك نم نيتنسفأو ٌرمو

 :صرفو
 : رخآ نويرزام صارقأ

 ةعبرأ نزو نيتنسفأ «مهارد ةتس نزو دحاو لك نم ينيصرادو نويشنلا و ىسفركلا نري كنب

 (84عل1ءكمعو) ةيودألا هذه عمجت «نامهرد دحاو لك نم رتسديبدنجو لفلفو نويفأو ّرم ؛«مهارد

 ءىقلاو فالتخالاو (053365[5) ةدعملا فعضل لمعتستو «ثلثملاب صّرقتو «ةلوخنم ةقوحسم

 . (؟ا/هسمنغ)

 : نونوذورلا صارقأ
 . مغلبلاو ءارفصلا نم ةبكرملا تايمحلاو (آن*67 دبكلا ماروأو ةبهتلملا تايّمحلا نم ةعفانلا

 . (8401560156) ةيوطرلاو مدلاو

 لك نم نارفعزو بيطلا لبنس «مهارد ةتس نزو عامقألا عوزنم رمحأ درو ذخؤي :هطالخأ

 دحاو لك نم ىقنم نيبجنرتو ارّشقم ءاثقلا ّبحو سوسلا لصأو سوسلا ٌبر «نامهرد دحاو
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 (346لذهمعو) ةيودألا هذه عمجت .مهرد نزو دحاو لك نم ءاريثكو غمص .«مهارد ةثالث نزو

 . صّرقتو بذع ءامب نجعتو «ةقوحسم

 . :ىرخأ ةخسن
 . هرقرشع نزو دحاو لك نم أرشقم ولحلا عرقلا ّبحو رايخلا ٌبحو ءاّنقلا ّبحو خيطبلا ذخؤي

 . دف وزو ؟مهوووو.جنايزلرلا رزب ءمهارد ةعبرأ نزو ءاريثك «مهارد ةتس سوسلا بر .مهارد

 . صّرقيو انوطقرزب ءامب نجعيو قدي «مهرد نزو نارفعز «نامهرد

 ظ : شيورام صارقأ

 . ءيقلل.ةعناملاو ةخفنلل ةعفادلا سواليإ ىلع ليلعلا فارشإ نم ةعفانلا

 ةعبرأ نزو يمور نيتنسفأ «مهارد ةتس دحاو لك نم نوسينأو سفرك رزب ذخؤي : هطالخأ

 ةتس ينيص راد «نيمهرد نزو رم ,نيمهرد نزو لملف ,مهارد ةعبرأ نزو ىكطصم ء«مهارد

 .صّرقُيو نجعُيو لخدُيو قدُي «نيمهرد نزو رتسديبدنج «نامهرد نويفأ .«مهارد

 : شاخشخلا صارقأ

 . (©20650 ردصلا عجوو ىّمحلاو لاعسلاو (81009) مدلا فزن نم ةعفانلا

 لك نم ءاريثكو ءاشن «مهارد ةعبرأ نزو دحاو لك نم يبرع غمصو درو ذخؤي :هطالخأ

 بر «مهرد نزو ريشابط «مهارد ةثالث دحاو لك نم دوسأو ضيبأ شاخشخ «نامهرد دحاو

 . صّرقيو عمجيو قدي نيقناد نزو نارفعز «نيمهرد نزو سوسلا

 : رانلجلا صارقأ

 :ريحزلاو ةدعملاو (8/009) مدلا فلتخيو ةفلخ هب نمل حلصت

 دحاو لك نم سآلا بحو قبنلا قيوسو ولقم طولبو قاّمسو طرقو رانلج ذخؤي :هطالخأ

 ,مهارد ةعبرأ دحاو لك نم ءٌولقم «لخب ٌعوقنم نومك «لخب أَفطُم ولقم صفع «مهارد ةينامث

 .مهرد نم صّرقيو حافتلا ةراصعب وأ «لمحلا (1ةههد6) ناسل ةراصعب وأ درو ءامب نجعيو قدي

 الا : سوديلوبس صارقأ

 . (118186) لوبلا رسعو (81000) مدلا لوبو (8130067) ةناثملاو ىلكلا حورق نم ةعفانلا

 رزب «مهارد ةتس نزو دحاو لك نم جنادهشو جنبلا رزبو سفركلا رزب ذخؤي : هطالخأ

 لك نم رّشقم ّرم زولو نويفأو ضاّمحلا رزبو ربونصلا ّبحو نارفعز ؛نيمهرد نزو جنايزارلا
 رشع ينثا نزو ًارشقم ءائقلا رزب ءاددع نورشعو ةسمخ يلبجلا جنكاكلا ّبح «مهارد ةثالث دحاو

 . صرميو نجعيو قدي ءامهرد

 ظ : سدايبيلقسأ ةخسن نوردنأ صارقأ

 :امهرو رشع انئا سيدقلف مهارد ةعبرأ ينامي بش «مهارد ةرشع نامرلا عامقأ ذخؤت

 ءامب نجعي ءامهرد رشع انثا دنوار «مهارد ةينامث نابل «مهارد ةعبرأ نم ءًامهرد رشع انثا ءاريثك

 . ص ّرقيو لسعلا
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 ةيودألا يقابو «مهارد ةينامث دحاو لك نم رضخأ صفع دنوار ذخؤي :ىرخأ ةخسن

 . صّرقُيو نجعُيو قدي (84601هن565) ةيودألا لثم ركس يه ام ىلع 041155)

 . نينجلا ظفحيو (0ط65) ردصلا نم (8136820م40515) مدلا ثفنو ءاعمألا حورق نم عفني

 راتسإ ناوراد هايس «ريتاسأ ةثالث دحاو لك نم نيوخألا مدو جذاسو لحك ذخؤي : هطالخأ

 نورشع دحاو لك نم صفعو رانلج «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم نارفعزو ٌكسو نذال ءدحاو

 (1ههوان#) ناسل ءامب نجعي «مهارد ةرشع دحاو لك نم ايقاقأو قرحم ليأ نرقو ضيّضُح .ًامهرد
 نم (81009) مدلا ناليسل لوألا هجولا .هجوأ ةثالث ىلع لمعتسيو «يعارلا اصع ءامب وأ لمحلا

 ءامو جرتألا ةراصعب ىقسي ثلاثلا هجولاو «لبقلا يف ةفوصب لمتحي يناثلا هجولاو «نقحلاب لفسأ

 ترب ايراطتسودللو «ءاقمحلا ةلقب ءامب (08650) ردصلا نم (8136220م43515) مدلا ثفنل يعارلا أصع

 . جذاسلا لجرفسلا

 :نوسينألا صرق
 . ةقيتعلا تايمحلل ليزم «ةعيبطلل نيلم .دبكلل حلصم ءددسلل حتفم

 رشقم ّرم زولو سفركلا رزبو نوراسأو نيتنسفأ «مهارد ةثالث نوسينأ ذخؤي :هطالخأ
 ربص ؛«مهارد ةثالث تفاغ .مهرد دحاو لك نم ثبشلا رزبو جذاسو ىكطصمو بيطلا لبنسو

 . نيبجنكسلاب ىقسيو مهرد نزو نم صّرقيو «نيتنسفألا ءامب نجعي .فصنو مهارد ةعبرأ

 : ةعيبطلل نّيلم صرق
 . ءيقلل عنام سفنلا (813:20م655) قيض نم عفان بركلل ليزم

 نامهرد سوسلا بر «مهارد ةرشع سباي جسفنب «مهارد ةسمخ دبرت ذخؤي : هطالخأ

 ا رك مهارد ةرشع عم برشيو .مهارد ةعبرأ وأ مهارد ةثالث صّرقيو ءامب نجعي «.فصنو

 .:روزبلا صارقأ

 صخملاو «ةيذغألا مضهي ال نمو «ءاعمألا يف يتلا حورقلاو ةعيبطلا لالحنا نم عفنت
 .رتاوتملا ءاسنلا فزنو ءريحزلاو ءديدشلا (©62م65)

 رزب «سفركلا رزب «هاوخنان ؛نوسينأ «جنايزارلا رزب ءنامهرد سآلا بح ذخؤي : هطالخأ
 نزو نم صّرقيو بارشب نجعيو قدي «مهارد ةتس نويفأ «ةيقوأ دحاو لك نم ءوقود «جنبلا
 نفسا ةكس دعب سيو «مهرد فصن

 0 : ءامدقلل صرق

 . (آ10962) دبكلا ةبالصو ءاملا ءادتبال عفان

 ةراصعو ىكطصم «هلثم لبنس .نامهرد سيراب ريمأ «مهارد ةعبرأ درو ذخؤي :هطالخأ

 ءافرطلا ةرمثو جنايزارلا رزبو سفركلا رزبو نوسينأو نوراسأو رخذأو نيتنسفأو تفاغ

 دحاو لك نم سوسلا ّبرو كلو دنوار .مهرد دحاو لك نم ربكلا لصأو نويردنقولوقسأو
 . صرقي «مهرد فصن نارفعز «فصنو مهرد
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 :درو صرف

 . (مطلءوصقأء ؟762) ةيمغلبلا ىمحلاو (5:هسسهعط) ةدعملا (عدنه) عجو نم عفني

 ابرهك «ةيقوأ دحاو لك نم سوسلا لصأو لبنس .«ناتيقوأ سباي درو ذخؤي : هطالخأ

 جتخبيمب نجعيو قدي «مهارد ةسمخ ناسلبلا ناديع .مهارد ةعبس دحاو لك نم ىكطصمو
 . صرقيو

 ”ةيلمذرو ضارلا

  .فيصلا يف ىقست

 هاو نيد اننا لك نمر سرس لوس بزب مارد ةرشع درو تحري : هطالخأ

 . صّرقيو درو ءامب نجعيو قدي .مهارد ةثالث اينومقس

 : تفاغ درو صارقأ

 . (1ءاعىدو) ناقريلاو (آ11962) دبكلا عجوو ع ةقيتعلا تايمحلل حلصت

 ةينامث تفاغلا ةراصع «ٌمهرد ريشابط «نامهرد لبنس «مهارد ةسمخ درو ذخؤي : هطالخأ

 . ةبرشألا ضعبب ىقسُيو صرقُيو نيبجنرتلا ءامب نجعُيو قدُي «مهارد
 : كللا صارقأ

 -”زدتو «ةمئادلا ىمحلاو «(5ماوءم) لاحطلاو (11عموأ116 0ةزمادعأ1085) ديكلا ةدسل حلصت

 . (ان8:م6) لوبلا

 رشقم رم زولو نوراسأو يمور نيتنسفأو سفركلا رزبو نوسينأو ةّوفو كل ذخؤي : هطالخأ

 لك نم «سيراب ريمأ ةراصعو سوسلا ةراصعو تفاغلا ةراصعو دنوارو ليوط دنوارزو طسقو
 . ةبرشألا نم حلصي امب ىقسيو «مهرد نم صّرقي . ءزج دحاو

 : ةّوفلا صارقأ

 . ةنمزملا ىمحلاو «(106:2) دبكلا عجوو «(5م1668) لاحطلا ءاسجل حلصت

 نم نسوسلا لصأو ليوط دنوارزو ربكلا لصأ روشق ءًامهرد رشع انثا ةّوف ذخؤي : هطالخأ

 .نيتتسفألا خيبطب صرق ةبرشلا «نيمهرد نزو نم صّرقيو نيبجنكسب نجعي ؛«مهرد دحاو لك
 : ثوشكلا صرق
 .ئفطيو ةنمزملا تايمحلل حلصي

 ىعاكش «مهارد ةثالث دحاو لك نم مرفسهاشلا رزبو ءاقمحلا رزبو رايخلا رزب : هطالخأ
 «فصنو مهرد دحاو لك نم غمصو اشنو ءاريثك 00 ٠

 نوثالث رشعلا ركس ءًامهرد نوثالث نيبجنرت «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم ثوشكو دبرتو ريشابط
 . لمعتسيو ءامب نجعي .مهارد ةثالث نارفعز ءًامهرد

 : ةرشعلا ةيودألا صارقأ

 . لهرتلاو (آنن»6:) دبكلا عجوو ةقيتعلا عبرلل حلصت

 سفركلا رزبو نيتنسفأو يدنه جذاسو نوراسأ .مهارد ةعبرأ نوسينأ ذخؤي :هطالخأ
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 تفاغلا ةراصع «نامهرد ربص .مهرد نزو دحاو لك نم ءىكطصمو رشقم ّرم زولو لبنسو

 .رتاف ءامب ىقستو «مهرد نم صّرقتو «نيتنسفألا خيبطب نجعتو قدت «مهارد ةعبرأ

 : ىرخأ صارقأ
 . ةعيبطلا نّيلتو ءيقلاو بيهللاو ةقيتعلا تايّمحلا نم ةعفان

 ىكطصمو أرشقم ءاثقلا ٌبح .مهارد ةتس نزو عامقألا عوزنم رمحأ درو ذخؤي : هطالخأ

 ربص «نيمهرد نزو نارفعز «مهارد ةثالث دحاو لك نم تفاغلا ةراصعو ينيص دنوارو

 بذع ءامب نجعتو «ةلوخنم ةقوحسم (01«14هذه65) ةيودألا هذه عمجت «مهرد نزو يرطوقسأ

 .نيبجنكسلاب وأ رايخلا ءامب وأ درابلا ءاملاب لمعتستو «صّرقتو

 ةعساتلا ةلاقملا

 بوبحلاو تاقالسلا ىف

 يف (5:2606060 مالكلاو اهّبحو اهخوبطم تالّهسملا يف (3(5هصعه) مالكلا رخؤن انإ

 ريغو نسلاو (8©) نيعلا ةيودأو ةيلطألاو ةدمضألاو تاسوطعلاو (8تا8) تاطوعسلاو تارغرغلا

 درون كلذ لبقو «مهارملا يفو ناهدألا يف لوقلاب ةلاقملا هذه متخنو «ةيناثلا ةلمجلا ىلإ كلذ

 . ةيناثلا ةلمجلا لبق اهركذ انيأر بوبحلاو تاقالسلا نم ًاخسن

 :لوصألا ءام خوبطم

 ناهدألا عم د ةدعملاو (1176) دبكلا عجوو (ان:ذه6©) لوبلا رسعو ددسلا نم عفانلا

 > :اهريغو

 رخذألا لوصأو سفركلا لوصأ روشقو جنايزارلا لوصأو ربكلا لصأ روشق ذخؤي :هتفص

 بيبزو ىكطصمو لبنسو ناشوايشربو بيطلا لبنسو نوسينأو سفركلا رزبو «جنايزارلا رزبو

 . ىقسيو خبطي «ةجاحلا ردقب دحاو لك نم «مجعلا عوزنم

 : لوصألا ءام خوبطم

 . يدنكلل (1170 دبكلا عج ول عفانلا

 جنايزارلا رزب ءمهرد نزو دحاو لك نم سفركلاو جنايزارلا لوصأ رشق ذخؤي :هطالخأ

 دحاو لك نم رخذأو جنذوفو نوحطم رمحأ درو «مهرد فصن دحاو لك نم سفركلا رزبو

 نمو «نيقناد نزو نوراسألا نمو «نيمهرد نزو مجعلا عوزنملا بيبزلا نمو «مهرد فصن

 مث ل وأ ناتيقوأ ىقبت ىتح خبطيو «لطر اثلث ءاملا هيلع بصي «نيقناد نزو لبنسلا

 . برشي مث مهرد نزو ولحلا زوللا نهد نم هيلع ٌبصيو ىفصي

 : نيتنسفألا خيبط

  ةيمغلبلا ةدرابلا ةفلتخملا تايّمحلاو ةدعملاو (آ1:) دبكلا (مهند) عجو نم عفانلا

 .ةنوادوسلاو
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 لوصأو جنايزارلا رزبو نوراسأو يمورلا نيتنسفألاو سفركلا رزبو نوسينأ ذخؤي :هطالخأ

 . ىقسيو هؤام جرختسيو خبطي «ةجاحلا ردقب دحاو لك نم رخذألا

 : تفاغلا خيبط

 سبيو ةفلتخملا ىمحلاو (2طاءوص هاه 1769 ةيمغلب ىمحو عبر ىمح ىمح هب نمل حلصي

 . ةعيبطلا

 ىعاكشو تفاغو درواذابو «جرتهاشو «ىّقنم بيبزو ء.دوسأ جليله ذخؤي : هطالخأ

 . ىمصيو خبطي «ةّيوسلاب

 : بوبحلا يف لصف

 نييثنألا ةخفنو , 016826 بصعلا حّئشتو «خفنو «ةظيلغ (081245) حاير هب نمل حلصي ٌبح
 . (1ءوانعاءو)

 دحاو لك نم نارفعزو ىكطصُمو نوسينأو لمرحلا رزبو سفركلا رزب ذخؤي :هطالخأ
 مهرد دحاو لك نم لَمُمو جنيبكس «نامهرد دحاو لك نم جلمأو جليلبو دوسأ جليله «مهرد

 دحاو لك نم ولا دوعو دابنرزو طسقو نوراسأو رخذألا حاّقفو نويلاسارطفو جنذوف .,فصنو
 . ببحي «مهرد فصن

 : ربكألا نتئملا ّبح نايب

 «(هنه) لصافملا (©ةند) عجو نم عفنيو «ددسلا حتفيو «ةظيلغلا طالخألا ضفني وهو
 .يناهاملاب فورعملا ّبحلا وهو ليفلا ءادو ؛(آنم:هو9) ماذجلاو قهبلاو «صربلاو ةرصاخلاو

 محشو «جليلهو «ءلمرحو ءربصو لقمو ءريشواجو ؛«جنيبكسو قىشأ ذخؤي :هطالخأ
 جرطيشلاو «نويبرفوألاو «نوميتفألاو مربشلا نمو .مهارد ةينامث دحاو لك نم لظنحلا

 نزو رتسدابدنجلا نمو .مهارد ةرشع دئرعلا نسو-. . مهأرد ةعبرأ دحاو لك نم ناجنروسلاو

 لبتسلاو نارمعزلا ن نمو «نامهرد نوقيراغلا نمو .مهارد ةثالث اينومقسلا نمو . .نيمهرد

 نزو دحاو لك نم ناجنلوخلاو «ينيصرادلاو ةّيكلاو ءضيبألاو يمطخلا لصأو «ةلقاقلاو

 . مسرلا ىلع ببحيو قدي .مهرد

 : ربكألا نتئملا بح

 طلخلا ٌلحيو «بكرلاو بلصلاو (6000 سرقنلاو (©01:0 جنلوقلا (©هنه) عجو نم عفانلا

 .ندبلا نم جزللا ظيلغلا

 ءربص «لظنحلا محش «لمرحلا رزب ءريشواج «جشأ «جنيبكس «لقم ذخؤي : هطالخأ
 «نارفعز «لبنس ء« ييصراد ءمهارد ةتس اينومقس ,«مهارد ةرشع دحاو لك نم «نروهخفا

 «ببحتو «ثاركلا ءامب غومصلا عقنت «مهرد نوتيوفوأ «نامهرد دحاو لك نم ءرتسدابدنج

 .نامهرد ةبرشلا

 :رغصألا نتنملا بح

 :بكرلاو تلدعلا نت عرللا ظيلعلا طلغلا ىو
 ١+ ىلإ لك . ىلا 2 اما مالا 5
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 .مهارد ةرشع دحاو لك نم رمو لقمو ريشواجو ٌجشأو يناهفصأ جنيبكس 0 : هطالخأ
 رد ومار نحمل د ًامهرد رشع انثا لظنحلا محش ءًامهرد نورشع دبرت

 . رتاف ءامب نامهرد ةبرشلا . (3460115265)

 : يدنكلا نتنملا بح

 ءارهصلاو «ماخلا نم (©هنه) عجو لكو «(0011) سرقنلاو (10180 لصافملا عجول عفني

 . (2ة2219515) جلافلاو .ءادوسلاو

 بابلو «يطيرقإ نوميتفأو ,لمرحو «ىونلا عوزنم رفصأ جليلهإو ربص ذخؤي :هطالخأ
 لظنحلا محش . ءازجأ ةعبرأ دحاو لك نم دوهيلا لقمو ؛عتيحسو ءريشواجو «جشأو :ةليرتلا

 .ءزج دحاو لك نم نارفعزو ينيصرادو رتسدايدنجو نويبرفوأ .ناءزج اينومقس .ءارجأ ةثالث

 قدتو ةسبايلا (04601هذه65) ةيودألا ّقدت مث «ةليلو موي بنركلا ءامب وأ ثاركلا ءامب غومصلا عقنت

 - بّبحتو طلتخت ىتح قدتو (01«06هه«5) ةيودألا هيلع ٌرذت مث «مهرملا لثم ريصت ىتح ل

 هيلع ماعطلا نوكيو ءرتاف ءامب ليللا لوأ ع تدمج هنا شل رطل ا تاسو «لفلفلا لاثمأ

 . باشود وأ بيبزو لسع ذيبن هبارشو جابريز جوُرف

 : ربكألا جرطيشلا ٌبح نايب
 ظيلغلا طلخلا لهسيو «(503868) اسنلا قرعو نيوقحلاو نيبكنملا (©هن») عاجوأ نم عفانلا

 . جزللا

 ربص ؛مهرد دحاو لك نم ريشواجو نويبرفوأو لقمو قشأو جنيبكس نم ذخؤي :هطالخأ

 نم رتسدابدنجو نويروطنقو جرحدم دنوارز «فصنو مهرد دحاو لك نم نوقيراغو نوميتفأو

 نارفعزو ّرمو نوسينأو سفركلا رزبو هاوخنانو نوّمكو «ىلبجنزو لفلف راد .نامهرد دحاو لك

 نامهرد دحاو لك نم ةرهزيهاملا لصأو «ناجنروسو رنصأ جليله .قناود ةعبرأ دحاو لك نم

 :قتاود:ةعيرأ دحتاو لك نم يدنه حلمو حولا دوعو لظنحلا محشو جرطيشو لدرخ . فصنو

 ظ .نامهرد ةبرشلاو «ببحيو جنكاكلا ءامب نجعي

 : رغصألا جرطيشلا ٌبح

 بكرلاو نيوقحلا عجوو مدمر هلو) جلافلاو ىشلا (8613308) ءاخرتسا نم عفانلا

 . ظيلغلا جملا طلخلا لهسيو ءردابلا (6هان سرقنلاو (10159 لصافملاو

 لفلف «نامهرد ليبجنز ءًامهرد نورشع ربص .مهارد ةرشع رفصأ جليله ذخؤي :هطالخأ

 لظنحلا محشو يدنه حلمو يدنه جرطيش «مهارد ةثالث لدرخ «مهرد دحاو لك نم لفلف رادو

 ءامب نامهرد ةبرشلا «ببحيو بنركلا ءامب نجعي «مهارد ةعبرأ ذيناف ءنامهرد دحاو لك نم

 . رتاف

 : ىرخأ ةخسن جرطيشلا ٌبح

 يطفن حلمو ٌجوو «جرطيش . مهارد ةرشع دحاو لك نم ناجنروسو دبرتو ربص ذخؤي

 رادو ليبجنز .نامهرد دحاو لك نم جنيبكسو لقمو لمرحلا ّبحو نوقيراغو لظنحلا محشو
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 دوسأ جليلهو نوميتفأ .مهرد دحاو لك نم هاوخنانو طسقو نوسينأو لدرخو ىكطصمو لفلف
 ةثالث وأ نيمهرد نزو ةبرشلا «جنكاكلاو بنركلا ءامب نجعي ؛مهارد ةسمخ نزو دحاو لك نم

 . رتاف ءامب

 :تفاغلا بح

 . (هبع) تايمحلا نمو (1ءممنو) ناقريلاو (آنالعم) دبكلا (©هةنه) عجو نم عفانلا

 امير دعكو لخشيو قدي «ةيوسلاب رفصأ جليلهإو تفاغلا ةراصعو ربص ذخؤي :هطالخأ
 . نيمهرد نزو ةبرشلا .ببحيو «سفركلا

 : حاجنلا بح

 لصافملا عاج وأو «ةبكرلا عجوو .(52ءهل مهعهلرتهنك) ةوقللاو (طومهلزونو) حلافلا نم عفانلا

 . (ططالءوصم) مغلبلا نمو «(10هذ8)

 ءاود وهو نيج رثمأو لطاشو يدنه (34لنك65) ءاود وهو «قرايه دربأ ذخؤي : هطالخأ

 نورشع دحاو لك نم تفاغلا شيشحو .«يدنه لين بحو دبرتو «يدنه رخآ (84601كمع5)

 ىتح ىلغيو ءرانلا ىلإ هؤام داعيو ىفصي مث .«فصنلا ىقبي ىتح ءام الطر نيسمخب خبطي ءالاقثم

 (1ةمودع) ناسل لثم وهو «.هبلو جراخلا هرشق نم ىقنملا ينيصلا دندلا نم هيلع ىقليو ءدقعني

 رشقم جنربو يرطوقسأ ربصو ىكطصمو نوقيراغو هفوج ذخؤيو هطسو يف عوضوملا ريفاصعلا
 دندلا قدي مث ,دندلا ريغ ةريرحب لخنيو قدي .الاقثم نورشع دحاو لك نم .سوسلا ةراصعو

 ءاملا ىلع كلذ ىقلي مث «هتينهد ببسب لحني ال هنأل 0460155 ةيودألا عم طلخيو ءهدحو
 هنم ذخؤيو «ببحتو (046016265) ةيودألا هب نجعتو «لسعلا ماوق هل ريصيو دقعنملا خوبطملا

 . ليللاب راح ءامب قناود ةعبرأف ترثكأ اذإف ء.مهرد فصن ىلإ نيقئناد نزو

 : قيلئاجلا بح نايب
 )١71/1505( حاير رسكيو ءامهجرخي ءادوسلاو (مطاءعصت) مغلبلا نم ةدعملل لاج بح وهو

 ظ . افيصو ءاتش ىقسيو «(01ع650 مضهلا فعض

 نابلا ٌبحو سويردامكو امامحو لينسو طسقو نارفعزو ينيصراد ذخؤي : هطالخأ
 ةثالث دحاو لك نم لفنرقلاو رملا نمو .نيمهرد نزو دحاو لك نم نوقيراغو ةفرقو بلحمو
 ريصعب ءاتشلا يفو درولا ريصعب فيصلا يف بّبحي .ًامهرد رشع ةتس ربصلا نمو .مهارد
 . صمحلا ءامب هتعاس نم ىذتغيو .ماعطلا لبق ءالطب مهرد نزو هنم ةبرشلا . بنركلا

 : ناملهفلا ل ا
 م يميشيو ء(0طا1ءوصت) مغلبلا بهذيو «(51850) رصبلا ولجيو ؛ .مفلاو ةهكنلا بّيطي

 . ةغضاملا (1ععاط) تانسألا يّوقيو

 دحاو لك نم سوبريكو لفوفو ديدنفو اوب ليهو ةربزكو ةوفو لفنرقو ةفرف ذخؤت : هطالخأ
 .لولحملا غمصلا ءامب نجعيو «لخنيو قدي كسم طاريقو .مهرد
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 :رخآ ٌبح نايب
 . (©1165) ريساوبلا نمو «(5:هد2805) ةدعملا فعضو .ةدربألاو (الا/أمل5) حايرلا نم عفني

 ددجيو «ةيلاوتم مايأ ةعبس ثاّركلا ءامب عقنت «لاقثم ةئام ديدحلا ثبخ ذخؤي :هطالخأ

 رزبو «ريجرجلا رزبو ثاّركلا رزب .مهرد ةثام داشرلا بح «ةدحاو ةرم موي لك اهيف ءاملا

 دزو ذحاو لك نم لصبلا رزبو «ةبلحلاو «لجفلا رزبو ءرزجلا رزبو سفركلا رزبو «لفلفلا

 . لمعتسيو بّيحيو ثاركلا ءامب نجعيو قدي .ًامهرد نيرشعو ةسمخ

 : دندلا بح نايب

 لكو :ةبكرلاو ءرهظلا ا .(0011) جنلوقلاو « (1*ةعا21 مدعهلالوزو) ةوقللا نم عفانلا

 . ةظيلغ (07505) حير لكو ءجزل ظيلغ (©طاهومت) مغلب هببس (©ةنه) عجو

 نيب ةدوجوملا نسلألا هنم حرطتو ىلعألا هرشق نم رشقم ينيص دند ذخؤي :هطالخأ

 تفاغلا شيشحو ةّيكلاو ضيبألا نوقيراغلاو سوسلا ٌبرو قبدلا بحو ّبللا ذخؤيو «نيتعطقلا

 نهدي هل بّبحملاو ءاراغص ابح بّبحيو سفركلا ءامب نجعيو قدي «ءاوس ءازجأ ربصلاو نيتنسفألاو

 . جابريزلا هيلع ماعطلا نوكيو «نيمهرد ىلإ مهرد نيب ام هنم ةبرشلا عطاسلا ناسلبلا نهدب هندب

 : لّهسم حلمم بح زنايب

 (مدنم) عاج وأ نمو عمسلا دحيو «(51880) رصبلا ولجيو ؛(52021 مههلزوذو) ةوقللا نم عفان

 (3/ن5ه165) لضعلا ءاخرتساو «(1هذه0) لصافملا عاجوأو « (0010) سرقنلا نمو (5ماءءم) لاحطلا

 . (840هز50056) ةبوطرلاو (0010) دربلا تافاو

 افوزو سفركلا رزب ليبجنز .ًامهرد رشع انثا لفلف «قاوأ تس يناراد حلم ذخؤي : هطالخأ

 لفترقو فرحو اينومقسو نوقيراغو يدنه جذاسو نوسينأو جنايزارلا رزبو نويلاسارطفو ناذجنأو
 اال ل و . مهارد ةعبرأ دحاو لك نم

 : يدنكلل نوقيحمطصألا بح نايب

 .(5ماععم) لاحطلاو دبكلاو ةدعملل عفان وهو ءماعطلا يهشيو «56051208(2) ةدعملا يؤقي

 . 6ملءوص) مغلبلاو نيتّرُملا ينعأ ندبلا عيمج نم لوضفلا جرخيو «ءاعمألاو ساوحلا يقنيو

 شه نوقيراغو يمور نيتنسفأو يدنه حلم .ءازجأ ةتس يلباك جليله ذخؤي : هطالخأ

 «ناءزج دحاو لك نم سفركلا رزبو نوسينأو نوراسأ «ءازجأ ةثالث دحاو لك نم قرزأ اينومقسو

 جرايأ «ءازجأ ةسمخ ثيدح يقن رمحأ يطيرقإ نوميتفأ ًاءزج رشع ةعبس ضيبألا دبرتلا بابل
 اليلق اهيلع حضنت مث « لخنلا دعب (3846ةنءمعو) ةيودألا هذه طلخت «ءزج لفنرق ءءازجأ ةعبس ارقيف

 مث باشودلا ماوق يف ريصي ىتح يزجس ذيناف ءازجأ ةعبرأ هيف تّلب دق ءامب ٌقدت يهو ءأليلق
 .نالاقثم ةبرشلا لفلفلا لاثمأ اًبح بّبحي

 : يكمربلا ٌبح نايب

 هيلع مانيو برشيو ماروألا نم عفنيو « (8ةءصتانعو) فارطألاو (81629) سأرلا يّمني

 دعا ىف يصحو
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 نارفعز «ليقاثم ةعبس دحاو لك نم لظنحلا محشو يرطوقسأ ربص ذخؤي :هطالخأ

 دبرتو ءاينومقسو يمور نيتنسفأو ءىكطصمو «نوراسأو «ناسلبلا ّبحو «ينيصرادو « لبنسو
 .«بّبحيو رتاف ءامب نجعيو لخبيو ًامعان اقد قدي «لاقثم فصن ةخيلس .لاقثم دحاو لك نم

 هرثكأو تايح ثالث هلقأ اهسبيو.ةعيبطلا نيل ردقب هنم ذخ ؛.و ءولحلا زوللا نهدب هدي حسميو

 . هشارف ىلإ يوأي نيح نيمهرد نزو ةماتلا ةبرشلا ءةبح ةرشع ىدحإ
 : ثرحلا نبا بح نايب

 حايرلاو (5ة065) 7 ىمحلا نور عيرهو .مايأ ةثالث يف هلازأف شحافلا قهبلا ىلع بّرج

 .يوادوسو ىمغلب ءاد لكو «(1015) لصافملا عاجوأو )١71/1205(

 جنيبكسو رمحأ لقمو توررذأو يرطوقسأ ربص .دوسأو رفصأ جليله ذخؤي : هطالخأ

 زينوشو يسراف رتعصو ضيبأ فرح .ءازجأ ةسمخ دحاو لك نم لظنحلا محشو يناهفصأ

 (4«ةنءنمعو) ةيودألا هذه ذخؤت . ءزج دحاو لك نم يمور كلعو يناراد حلمو ينامرك نوّمكو

 ام ردق رفصأ ءانإ يف تثركلا ءام يف غومصلا عقنتو ءأمات ًأطلخ طلختف «لخنلاو قحسلا دعب

 ةيودألا ىقلت مث .غومصلا لخنت ىتح سمشلا يف ربصتو «(34641ه565) ةيودألا هب نجعت

 «لفلفلا لاثمأ بّبحت نأ نكمي ىتح ققدلاب ًاديدش ًاديج ًانجع نجعتو «هيلع ةلوخنملا (04601هن565)

 زبخلا الإ ءايشآلا عيمج نم نيمويب هلبق يمتحتو ءرتاف ءامب لاقثم هنم.ةبرشلا «لظلا يف ففجت مث

 . جايريزلاو

 : ةريبه نبا بح نايب

 (طز1ءو) ريساوبلا (11/1205) حايرو ءارفصلاو (178/1505) حايرلا يف عفنلا رهاظلا هيلع عيجملا

 . افيصو ًءاتش ةليلو موي لك يف برشيو ةكحلاو قهبلاو ماخلاو

 ءالاقثم رشع انثا دحاو لك نم ىونلا عوزنم جليلبو دوسأو رفصأ جليله ذخؤي : هطالخأ

 ينارد حلمو اوبزوج «ليقاثم ةسمخ دحاو لك نم لفلف رادو يدنه جرطيش «ليقاثم ةتس جلمأ

 : مهجل ا نبال ني 1

 كلذكو ءءادوسلا ةرملاو ءارفصلا ةرملاو (©طلءع») مغلبلا نم ندبلا يف ةلضفلا نم عفني

 ضراعلا ممصلا لحيو ءاهدحأ نم وأ طالخألا هذه نم ةلضف هيف تناك اذإ (81684) سأرلا عفني

 نمو ةليلملا نم عفنيو ءاهيّوقيو (1306) دبكلا عفنيو اهيّقنيو (5:0م26) ةدعملا عفنيو «كلذ نم

 ةكحلاو حورقلا عاونأ نم يفشيو «مدلا نكسيو ءاهلك طالخألا نكسيو :«ةقيتع ىّمح لك

 زول نهد نم ًائيش هماهبإو هتبابس سمليف هبرش ىلإ جاتحاف (©115) ريساوب هب تناك نمو .(1105)

 كلذ لعف اذإ هرضي ال هنإف هبرشي مث «نهدلاب هقربي ام ردق هعبصإب بحلا كلذ سمي مث ءولح
00 
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 ةتس دحاو لك نم رفصأو دوسأ جليلهإ ءامهرد نورشعو ةعبرأ ارقيف جرايأ ذخؤي :هطالخأ

 درو .نامهرد دحاو لك نم نيتنسفألا ةراصعو تفاغلا ةراصعو نويسارفو ىكطصم «مهارد

 مهرد ىلإ مهرد نزو ةبرشلاو «لفلفلا لثم بّبحيو ءامب نجعيو لخنيو قدي «مهارد ةعبرأ رمحأ

 نيسلجم نيب ام لّهسيو ماني مث ؛هبحاص ماني نأ لبق ليللا لوأ نم نيتعاس دعب برشيو «فصنو
 .راهنلاب هلمع نوكيو «سلاجم ةعبرأ ىلإ

 : نويبرفوألاب ذختي ّبح نايب
 ءاضعألا ءاخرتساو (6هانا) سرقنلاو ؛كرولاو رهظلا عجوو ءرفصألا ءاملا نم عفان

 ظ . (0عومص)

 نوقيراغو اينومقس «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم ىكطصملاو نويبرفوألا نم ذخؤي : هطالخأ
 نزو دحاو لك نم نوميتفأو ربص «مهارد ةثالث نزو لظنحلا محش .مهارد ةسمخ دحاو لك نم

 لفلف رادو ءفصنو مهرد نزو يدنه حلم «مهارد ةسمخ نزو نيتنسفألا ةراصع «مهارد ةرشع

 لخنتو (04641ه569) ةيودألا قدت «مهارد ةرشع نزو لبنس «مهارد ةعبرأ نزو نوسينأ «نامهرد

 ةبح ةرشع ىدحإ (01«84كه65) ءاودلا اذه نم ةبرشلا «لفلفلاك اًبح ببحتو «بنركلا ءامب نجعتو

 .راح ءام هيلع برشيو ؛هدعبو ماعطلا لبق مهرد فصن ردق ىلإ

 :رخآ بح

 . ءاملا ءادتباو «(5ماءء») لاحطلاو (1.1065) دبكلا فعضو ةنمزملا ىمحلل عفان

 لك نم نيتنسفأو كلو نارفعزو سوسلا لصأو سويردامكو سوطيفامك ذخؤي : هطالخأ

 ةراصع . مهارد ةسمخ دحاو لك نم جنايزار رزبو نوسينأو سفرك رزب .مهارد ةرشع دحاو

 افوزو ةدعج ءامهرد رشع ةسمخ ثوشك رزب . مهارد ةينامث دحاو لك نم ينيص دروو تنفاغلا

 رشع ةسمخ سوسلا بر هيف تدز (©هدعط) لاعس هب ناك نإو .مهارد ةعبس دحاو لك نم

 ربكلا لصأو «مهارد ةرشع نويردنقولوقسأ هيف تدز (5م1660) لاحط هب ناك نإو ءامهرد

 . مهارد ةينامث دحاو لك نم كزامزكو

 2 :رخآ بح

 .ءاقستسالا ءادتباو «(.168) دبكلا عجوو «ةطلتخم تاسوميك نم ةئمزملا ىمحلل عفان

 نوسينأو كلو دنوارو ىكطصمو رفصأ جليلهو تفاغ ةراصعو نيتنسفأ ذخؤي :هطالخأ

 . عفان هنإف لمعتسيو بّبحيو قدي «ءزج دحاو لك نم سباي ارقيف جرايأو جرتهاشو
 :رخآ بح نايب
 ءادتباو «(آن67 دبكلا عجول ةفلتخملا طالخألا نع ةثداحلا ةنمزملا ىّمحلا نم عفان

 ظ .:ءاقستساللا

 ىكطصمو ربصو رفصأ جليلهإو تفاغلا ةراصعو هتراصع وأ نيتنسفأ ذخؤي :هطالخأ

 .ءزج دحاو لك نم ارقيف جرايأو سباي جرتهاشو نوسينأو لوسغم كلو ينيص دنوارو نارفعزو

 لاعس ناك نإف «ليللاب رتاف ءامب لاقثم نزو ةبرشلا .بّبحيو «بلعثلا بنع ءامب نجعيو قدي
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 زيف خيمجلا نزو فصن لثم سوسلا بر نم (3460101268) ةي ةيودألا عم ([1دممان25) طلخ (©هدعط)

 . (061ءلن ءمعو) هي رودألا

 :رخآ ٌبح نايب

 . ةيباعللا ةجزللا تابوطرلاو طالخألا بذجيو ةظيلغلا طالخألا فطليو ددسلا حتفي

 ىكطصمو يمورلا نيتنسفألا حاقفو رخذألا حاّقفو ومو يدنه جذاس ذخؤي : هطالخأ
 ربص .مهرد دحاو لك نم جنيبكسو نوسينأو سفرك رزب .مهرد فصن دحاو لك نم نارفعزو

 . لمعتسيو بّبحي «فصنو مهارد ةثالث دحاو لك نم نوقيراغو دبرت «مهارد ةعبس

 :  جنيبكسلا بح نايب

 .نيبنجلاو «نيوقحلاو «بكرلا عجول حلصي

 دحاو لك نم لقمو جنيبكس «مهرد دحاو لك نم لمرح رزبو سفرك رزب ذخؤي : هطالخأ
 ةتس دبرت «مهارد ةثالث دحاو لك نم نوقيراغو للذنح محش «نامهرد ارقيف جرايأ ,نامهرد

 . رتاف ءامب نامهرد ةبرشلا .ببحي «مهارد

 : هيوملسل ريشواجلا بح نايب
 . (1ةءادل مدهعهلإلوزو) ةوقللاو (©ةعولزي“و) جلافلا و رهظلاو بكرلا عج ول حلصي

 ّرمو جلمأو جليلبو رفصأ جليلهو يدنه جرطيشو لفلف رادو لفلفو ليبجنز ذخؤي : هطالخأ
 جنيبكسو ناجنروسو ريشواج .نامهرد دحاو لك نم رتسدابدنجو نارفعزو اينومقسو دبرتو
 ءامب غومصلا عقنت ءًامهرد نورشع ربص . مهارد ةرشع دحاو لك نم لظنح محشو جشأو لقمو

 . نامهرد ةبرشلا ببحتو (7460161265) ةيودألا نجعتو «بنركلا

 :نويبرفوألا بح نايب
 باصعألا ىلإ ةردحنملا ةّجفلا طالخألاو ءاخرتسالاو (©2:21:50) جلافلا نم عفانلا

 . (1]18عرابع)

 . مهرد دحاو لك نم لقمو جنيبكسو نويبرفوأو لظنح محشو نوقيراغ ذخؤي : هطالخأ

 . بّبحيو بنركلا ءامب نجعيو قدي «نامهرد ربص
 : كسملاب لمعي يدنه بح نايب

 ةبوطرلا فشنيو بارشلا برش ةرافذو رخبلا بهذيو .(5:هددوعط) ةدعملا عجول عفان

 . اهنم (84015635©)

 ءردقلا يف ىقليو «ءاملاب لسغيو ضري «لطر دحاو لك نم ربكو كمار ذخؤي : هطالخأ

 ردقلا ىلإ ّدري مث ىفصيو «لاطرأ ةسمخ ىقبت ىتح خبطيو ًالطر نوعبرأ ءاملا نم هيلع بصيو
 مث «قرتحيو قصتلي ال ىتح ةقعلملاب هكرحت تنأو دقعني ىتح هدحو ةيناث ءاملا خبطيو ؛ةفيظنلا
 ذخف اّبح هنم لمعت نأ تدرأ اذإف «لوسغملا ربصلا ففجي املثم ففجيو ءارضخ ةناجإ يف ىقلي
 ًاجذاسو ابدنه ادوعو ةسابسبو اوبزوجو ًالفنرقو الاه ذخ مث «هلخناو هقحساو ًالاقثم نيرشع هنم

 ةرشع روفاك «ليقاثم ةسمخ كسم « «لاقثم دحاو لك نم ةبابكو ةونرهو ضيبأ ًالدنصو اوبريخو
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 هيلع قِلأو ليقاثم ةسمخ ًايناث كمار ذخ مث .طلخي مث لخنيو «ةدح ىلع دحاو لك قدي «ليقاثم

 لثم هببحو (13160161265) ةيودألا هب نجعاو هفصو «ناتيقوأ ىقبت ىتح هخبطاو ءام قاوأ تس

 . ةجاحلا دنع هلمعتساو هففجو صمحلا

 ةرشاعلا ةلاقملا

 ناهدألا ىف

 . انطرش ىلع ةلمجلا هذه يف ناهدألا يف انمالك

  :نيدرانلا نهد لمع

 نطابلا يف ةدوربلا نم نوكي عجو لك نم عفان ناهدألا فرشأ نم وهو «ةريثك هعفانم

 عادصلا ليزيو اهليزيو .ةدرابلا (8و2) نذألا (طولم) عاجوأ بوو .«نطابلا (آل1/1205) حايرو

 ((311م©5) صخغملاو ((0011) جنلوقلا ليزيو «نوللا نسحيو اطوعس ةقيقشلاو (18ع20هعطع)

 ء(ةطةدةمءم) نطبلاو (آن062) دبكلا (©ةنه) عاجوأ نكسيو ءامهعاجوأ نم عفنيو «نييحيرلا

 . ةناثملا ءاخرتساو (8120067) ةناثملاو ةيلكلا عقتيف ليلحإلا يف قرزيو «1(2]غ6105) محرلا نخسيو

 يدنه جداسو ناسلبلا ناديعو راغلا قروو دعسو ةريرذلا بصق ذخؤي : ىلوألا ةخبطلا

 يف ىقليو اشيرج اقد قدي «ناتيقوأ دحاو لك نم شوجنزرمو انامدرقو سآو لهبأو رخذأو نسارو.

 ءانإ يف ةنيل رانب خبطيو ء«طاسقأ ةسمخ لخ نهد هيلع ىقليو ؛عقنيو ءامو بارش هيلع ىقليو ردق

 دحاو لك نم ّرمو بطرلا نم سآلا ةراصعو ةخيلسو رمحأ درو ذخؤي : ةيناثلا ةخبطلا

 ةنيل رانب خبطيو «خوبطملا نهدلاو لتبي ىتح بارش وأ ءام هيلع ىقليو ًاشيرج قدي «ناتيقوأ
 ا . ىمصيو دربيو « تاعاس ثالث

 .«قاوأ سمخ اوبزوج «قاوأ ثالث دحاو لك نم ةعيمو لفنرقو لبنس ذخؤي :ةثلاثلا ةخبطلا

 تيقلأ نخس اذإف «ءام اهيلع ىقليو ًاشيرج (80469:م65) ةيودألا قدت «قاوأ تس ناسلبلا نهد

 بهذي ىتح ىلغيو . طلتخي ىتح كّرحيو .ةلئاسلا ةعيملاو ناتسلبلا نهدو ء خبط يذلا نهدلا هيلع

 ٠ ظ ظ : ةعيملا نهد لمع

 ةدرابلا ماروألاو (3ا15ءله5) لضعلا نتكسيو ؛ةدام اهيلإ تصنت ىتلا لصافملل حلصي

 . ةناثملاو ىلكلا قىكصميو «درابلا محرلاو

 نهدلا ذخأي ىتح ةنيل رانب خبطي «قاوأ ثالث ةسباي ةعيم ءطسق ءّلخ نهد ذخؤي : هطالخأ

 . لمعتسيو ءانإ يف عفريو : ةعيملا ةوق

 : جنوبابلا نهد لمع
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 : ىكطصملا نهد لمع

 . ةبالصلا نيليو اهماروأو (58:همه0هط) ةدعملا فعضل حلصي

 ىلع ىقلتو ىكطصملا قدت «قاوأ تس ىكطصم «ناطسق لخ نهد ذخؤي :هطالخأ

 . فعاضم ءانإ يف نهدلا
 : سّمشملا نيتتسفألا نهد لمع

 . ةدرابلا (0عدص) ءاضعألا يّوقيو نخسي

 يف لعجي «ناتيقوأ نيتنسفألا نمو «جاجز ءانإ يف هقلأ «قرود لخ نهد ذخؤي :هطالخأ

 .اموي نيعبرأ سمشلا

 : ثبشلا نهد لمع

 يف لعجيو «جاجز ءانإ يف ىقلي «ةيقوأ لظلا يف اففجم ثبشلا رزب .طسق لخ نهد ذخؤي

 . لمعتسيو موي نيرشع سمشلا
 : نسوسلا نهد لمع
 . ةناثملاو ىلكلا نخسيو «(©01:0) جنلوقلا نمو هقانتخاو محرلا (0014) درب نم عفني

 ةفرقو لفنرق «ةيقوأ دحاو لك نم ىكطصمو ناسلبلا بحو طسقو ةخيلس ذخؤي : هطالخأ

 نم فصنو لطر عم جاجز ءانإ يف ىقليو قدي «ةيقوأ نارفعز «ةيقوأ فصن دحاو لك نم
 لظلا يف لعجيو ءاهقرو لوصأو ةرفصلا نم اهيف ام ىمري نأ دعب ًاددع ةنسوس نوثالثو «جريش
 . لمعتسيو ىفصيو هتوق نهدلا ذخأي نأ ىلإ لدتعم عضوم يف

 : جذاسلا نسوسلا نهد لمع

 نهدلا ذخأي ىتح جاجز ءانإ يف لعجي ءطسق لخ «نامهرد ىقنم ضيبأ نسوس ذخؤي
 ظ . لمعتسيو هتوق

 : كسحلا نهد لمع

 . (اترتصع) لوبلا رسع نم عفني

 ةرشع كسح .مهارد ةعبرأ ليبجنز .عبرو لطر ءام ؛ةيقوأ لخ نهد ذخؤي :هطالخأ
 بهذي ىتح خبطيو جريشو ءام عم ردق يف ىقلتو اشيرج (41«84هن565) ةيودألا قدت «مهارد

 . ليلحإلا ىف هنم رطقيو نهدلا ىقبيو ؛ءاملا

 ْ :رخآ كسح نهد لمع

 ةناثملاو ىلكلل حلصيو عامجلا ىلع ثحبو هابلا يف ديزيو نوللا نسحيو لصافملل حلصي
 . نقحلا يف اضيأ لمعتسيو «ذيبنب وأ جتخبيمب موي لك ةيقوأ رادقم هنم برش اذإ ءرهظلاو (8120465)

 ةرشع دحاو لك نم بطرلا كسحلا ةراصعو ولحلا رقبلا نبلو لخ نهد ذخؤي : هطالخأ

 عيمجلا ىقليو لخنيو ذينافلا قدي .فصنو نالطر ليبجنز «لاطرأ ةسمخ ضيبأ ذيناف «لاطرأ

 عفريو هدحو نهدلا ىقبيو «نبللاو كسحلا ءام بهذي ىتح ةنيل رانب هتحت دقويو ءراخف ردق يف
 . ينملاو هابلا يف ديزيو ىلكلا فعض نم عفان هنإف انركذ امك هنم برشيو ء«رانلا نم
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 : ىرخأ ةخسن كسحلا نهد لمع

 . (66م628)) ىلكلاو ةرصاخلا (طهند) عجوو رصحلا نم عفان

 .مهارد ةعبرأ نزو ضوضرم ليبجنز «ةجركس ةرشع سمخ بذع ءام ذخؤي : هطالخأ

 ىتح ةنيل رانب ةفيظن ردق يف خبطي «ةجركس لخ نهد «مهارد ةرشع نزو ضوضرم كسح

 نمو فلخ نم هب نقتحيو «ىمصيو دربي ىتح كرتيو رانلا نع لزنيو «نهدلا ىقبيو ءاملا بهذي
 . ليلحإلا يف ٌبصلاب مادق

 : تايحلا نهد لمع ]

 .(ة215) ةدعقملا ءاخرتساو يباوقلا نم عفانلا

 . تايحلا نم هيف ريصيو «راخف ردق يف ريصيو ءطاسقأ ةثالث لخ نهد ذخؤي :هطالخأ
 ةنيل رانب خبطيو «راخفلا (11620) سأر دسيو رشعلا ىلإ تايح سمخلا نيب ام تايحأ ءادوسلا

 ىتح كرتيو ءاهراخب نم رذحيو اهسأر حتفيو «دربت ىتح كرتيو رانلا نع لزنيو «ىّرهتي ىتح
 جبتحا ادإ ءالطلا يف لمعتسيو جاجز هن ؛ (12ممهانت5) راخبلا هنع بهذيو سفنتيو دربي

 . ةشيرب طقف هيلإ

 : داد شمار نهد لمع

 ةشعرلاو (602:) سرقنلاو (1ةهه] مد:]الونو) ةوقللاو (25:219015) جلاملا 7 عفان وه

 جنلوقلا نمو ءروسابلاو روصانلا نمو ءرهظلاو (7018 لصافملا (©ةنص) عاجوأ نمو «(1ع5207)

 . ليفلا ءادو (©هآن«)

 نويفأو ناسلبلا بحو ريشواجو جنيبكسو قشأ .مهارد ةرشع لقم ذخؤي : هطالخأ

 . مهارد ةتس دحاو لك نم رشقم رم زولو جرطيشو ةجنلفو بنرزو ضيبأ قبرخو جيافسبو

 . مهارد ةثالث دحاو لك نم رتسدابدنجو نذالو ينيصرادو ناجنلوخو ليبجنزو اوبزوجو لفنرقو

 لك نم طسقو هاوخنانو ثاّركلا رزبو ريجرجلا رزبو زينوشو نابلو سويلاسيسو جنب رزبو اليسك
 نم شوجنزرمو عورخلا ٌبحو ءارضخلا ةبحو ساو لمرحلا ٌبحو دعس .مهارد ةسمخ دحاو

 ةيودألا هذه قدت .مهارد ةسمخ دحاو لك نم ةنشأو تفاغلا قرو .مهارد ةعبرأ دحاو لك

 ةنيل رانب خبطيو «بنركلا ريصع نم لاطرأ ةتس اهيلع بصتو ردق يف ىقلتو ًاشيرج (010101565)

 ةيودألا هذه ىوق نم ءيش هيف ىقبي ال ىتح رصعيو ىفصيو لزنيو «نيلطر ىلإ عجري ىتح
 نهدو رقبلا نمس نمو . لاطرأ ةتس تيزلا نهد نم هيلع بصيو ردقلا ىلإ داعيو «(84601ه263)

 نم رصم نم نهدلا اذه بلجيو هيوافألا عم خوبطملا تسمهدلا نهدو عورخلا نهدو يقزارلا

 ةتس دحاو لك نم ريوئصلاو راغلا بح .«مهرد رملا زوللا قيقد نمو .مهارد ةرشع دحاو لك

 نزو ءارضخلا ةبح نهد .مهارد ةسمخ دحاو لك نم ريجرجلا نهدو نسوسلا نهد «مهارد

 نهد «مهارد ةثالث ةنشأ .مهارد ةثالث باذسلا هيف خوبطملا يقزارلا وأ لخ نهد «مهارد ةرشع

 نم ليلقلاب فاديو ردقلا يف ناهدألا ٌبصت «مهارد ةثالث رذالبلا لسع «مهارد ةسمخ ءانحلا

 ردق ءاملا نم ىقبي ىتح قفرلا ىلع ةنيل رانب خبطيو .مهارد ةرشع نزو انيرجشلا نم ءاملا كلذ

 ةتس ةنقلا نم هيلع حرطيو ءردقلا ىلإ داعيو «قيفص ليدنمب ىفصيو رانلا نع لزنيو ,ةجركس



 ها تانيذابارقلا يف ةبتارلا تابكرملا يف :ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا

 . طلخيو رانلا نع لزنيو .بوذي ىتح رمجلا ىلع عضويو .مهارد ةرشع لسعلا نمو «مهارد

 يف لعجيو .مهارد ةرشع نزو دحاو لك نم ناسلبلا نهدو ضيبألا طفنلاو ةلئاسلا ىنبللا نمو

 . صمحلا ءامب لاقثم ىلإ مهرد عبر نيب ام هنم ةبرشلا ءاهسأر نم قثوتسيو ةروراق
 :طسقلا نهد لمع

 ةدعملاو (11062 دبكلا ًاصوصخو .,(0:عهد») ءاضعألا (©6014) درب نم عفنيف ىقسي

 . ([1ة1© رعشلا داوسل ظفاح نوللا نسحم هل وقم 00650) بصعلا ددس حّتفم .(050261[5)

 ةرشع روخامرملا قرو .«مهارد ةتس ةخيلس «مهارد ةرشع ءرم .ءطسق ذخؤي : هطالخأ

 ءانإ يف خبطيو «فصنو لطر ردق لخ نهد هيلع ىقليو «ةليل بارشب عقنيو اشيرج قدي «ريتاسأ
 . نهدلا ىقبيو بارشلا بهذي ىتح فعاضم

 :رخآ طسق نهد لمع

 . ّىشلا ءاخرتساو ةدورب نم (00180) لصافملا عجوو ةدعملاو (1.10ءع2) دبكلا عجول عفان

 نسوسلا لوصأو ةعيمو يدنه جذاسو لبنسو ةريرذلا بصق .ةيقوأ لفنرق ذخؤي :هطالخأ
 فصن ّرم «ةيقوأ «ةيقوأ ةخيلسو نسار «ناتيقوأ دحاو لك نم طسقو ةنشأو ةفرقو ينوجنامسألا
 . ةيقوأ

 نم ءاملاو نهدلا نم هيلع بصيو «ةليل ّلخلا يف عقنتو ًاشيرج (304هن»«8) ةيودألا قدت
 عم طلخيو ىفصيو نهدلا ىقبيو ؛ءاملا بهذي ىتح ةنيل رانب خبطيو «لاطرأ ةسمخ دحاو لك
 .لوألا

 : ركيراب نهد لمع

 محرلا (مهن») عجو نمو ةظيلغلا 05/1045) حايرلا نم عفان يدنه (86641565) ءاود وهو

 . (آ0ل[عزان5)

 نمو ءًامهرد رشع ةسمخ دحاو لك نم ضيبأ لدرخو دعسو ةّنقو جنيبكس ذخؤي : هطالخأ

 ل ليوط دنوارزو طسقو ةفرق :مهارذ ةعبرأ ريشواج ؛مهارد ةينامث طابنألا كلع

 دابنرز . فصنو نامهرد دحاو لك نم احرق رقاعو لفو لبنسو قشأو جو ؛ «نيمهرد نزو دحاو

 ناريشدرأو ومو يلبج باذسو نسوسلا لوصأو موصيقو كسحو باذسو رتسدابدنجو جنوردو

 بيطلا تيتلحو ّرم .مهرد فصن دحاو لك نم يناتسب لفنرقو ربنسيسو شوجنزرمو بنركو
 .الطر رشع ةينامث ءاملا نمو .لاطرأ ةعبس دحاو لك نم ناذجنأو نتنملاو

 نيمهرد ىلإ مهرد فصن نيب ام هنم ةبرشلا «نهدلا ىقبيو ءاملا بهذي ىتح ةنيل رانب خبطي

 .ثيشلا ءامب
 : دامس وبأ ىمسي . ىداتس نعما لمع

 نم عفنيو ةظيلغلا طالخألا بذجيو ةظيلغلا 08545) حايرلاو (2هانهط) لاعسلا نم عفني
 . (©:165) ريساوبلا

 رمحأ حلمو يدنه جرطيشو ليبجنزو مشاكو لفلف رادو لفلفو لهبأ ذخؤي :هطالخأ



 تانيذابارقلا يف ةبتارلا تابكرملا يف : ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا 2.4

 ؛«ءاملاب زيفق ردق نامرلا بح نم عقني (زيفق ملا قيوس .مهارد ةتس دحاو لك نم نومكو

 . (34ءلنءصعو) ةيودألا ىلع ىفصيو

 : ريبكلا عورخلا نهد لمع

 «(1ةهه] مدههلزنةنو) ةوقللاو (0ةءهلزنونو) جلافلا و (861820008) ءاخرتسالا نم عفان وهو

 . (©هانع) جنل وملا نقح يف عفني دو .(5م16ءم) لاحطلاو (21ءعمدع 0ه6وطدعاتمد5) دبكلا ددس حتفي رو

 جاابراب رزبو سفرك رزبو روحامرمو ّرمو يلبج جنذوفو رتعصو هاوخنان ذخؤي : هطالخأ

 لشلا نمو . مهارد ةعبس دحاو لك نم ةبلحلاو نوراسألاو ىكطصملاو يقوقدنحلا رزبو نوسينأو

 جنيبكسلا نمو . ا

 جنايزارلا لوصأ روشقو نسفركلا لوضأ نمو .مهارد ةثالث دحاو لك نم ريشواجلاو قشألاو

 ناشيجرازه . مهارد ةرشع دحاو لك نم كسحو سباي نسارو نسوسلا لوصأو رخذألاو

 رادو ةبابكو اوبريخو ةلقاقو لفنرقو ينيصرادو ليبجنز .مهارد ةثالث دحاو لك نم نادنبششو

 جنوردو دابنرز .مهارد ةعبرأ دحاو لك نم ايوركو طسقو زينوشو ةسابسبو اوبزوجو لفلفو لفلف

 ءام ءاملا نم اهيملع ٌتصيو ءاشيرج (046«لنءمعو) ةيودألا قدت .«مهارد ةسمخ دحاو لك نم

 رانب خبطيو «لاطرأ ةعبس ريصعلا عورخلا نهد هيلع ٌبصيو ىفصيو ىّرهتي ىتح خبطيو ءاهرمغي

 لاب رولالو ارا يات ور حطم يحي حا حو ؛ءاملا بهذي ىتح ةنيل

 .لوصألا

 : نهدلا جارختسا

 نقع نأ ىلإ هةشو  ةكةنوو اف ام ردق مكحتسملاو عورخلا ٌبح ذخأي نم سانلا نمو

 «يعلقب ةصّصرم ردق يف هحرطي مث ًامعان اًقد هقديو .نواه يف هريصيو هبابل عمجي مث 5-7(

 قوف يفاطلا نهدلا ذخأيو مراحل نك رجلا زنا هلك عمو رح اذإف «هيلغيو ءام هيلع بصيو

 هنولمعيو ريثك ءيش ىلإ هنم نوجاتحي مهنإف رصم لهأ امأو .لمعتسيو ءانإ يف لعجيو ءاملا

 يف هنولعجي مث ءًامعان ًاخبط هنوخبطي عورخلا بح روقتي نأ دعب مهنأ كلذو ءرخآ المع هتءارطب

 هرشق نم هطقاستف عورخلا ماكحتسا ةمالع امأو «كبت وأ بلولب هنورصعيو «ءضوح نم ءالخ

 . جراخلا

 :جذاسلا عورخلا نهد

 0 كوكب ءهدحو خبط اذإ هترارح لقتو ءهدحو ءاملاب خبطي

 .هدحو ءاملاب

 : عرقلا نهد لمع

 حسم رهاظ (0:عهص) وضع يف تناك نإ ندبلا عيمج يف هدحو (81680 ةرارح لكل عفان وهو

 ةرارح تناك نإو «هب غبطصاو هنم يقسو ءهب حسم ةيلك وأ (8120465) ةناثم يف تناك نإو هب

 نإو «هنم طعسو هب حسم (1620) سأرلا يف تناك نإو «هب غبطصاو هنم برش ندبلا يف (5120

 . كلذ عيمج نم عفان هنإف «هنم يقس رارم ةّدح ءاعمألا يف تناك



 هو تانيذابارقلا ىف ةبتارلا تابكرملا ىف :ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا

 نمو «ءازجأ ةعبرأ ةئام نم ذخؤيو .هرصتعيو قديو رشقيف ماتلا رابكلا عرقلا دخؤي :هتفصو

 جاجز يف ىفصي مث نهدلا ىقبيو «ءاملا بهذي ىتح ةنيل رانب خبطيف ءءزج يرطلا جريشلا
 . لمعتسيو

 : مرفسهاشلا نهد لمع

 . نذبلا عيمجو (1هنصأ) لصافملاو ةبكرلا يف (18/1005) حيرلا نم عفني

 .عمجأ ءاملا بهذي ىتح خبط ءءزج جريشلا نمو ء«ءزج مرفسهاشلا ءام نم ذخؤي : هتفص

 ىلإ لاقثم نيب ام هنم ةبرشلا ؛هسأر نم قثوتسيو «جاجز ءانإ يف عفريو «ىفصيف نهدلا ىقبيو
 نم ءيش صمحلا عم خبط دقو «صمح ءام نيتيقوأ ردق ىلع برشي ءانركذ امل ةيقوأ فصن

 . عفن (01عهم) ء ءاضعألا هب تحسم نإو ؛جابريز هيلع ماعطلاو نومكلا

 : نذألل نهد لمع

 ٌرمو جنيبكسو ريشواج «ناتيقوأ ةّوف «ًامهرد رشع ةسمخ رتعص «نالطر َّلخ نهد ذخؤي

 ليلق ءام هيلع ىقليو «ريجنط يف ىقليو قدي «نامهرد دحاو لك نم نابلو ربصو جشأو لقمو

 . لمعتسيو نخشي ىتح ةنيل رانب خبطيو «نهدلا هيلع ىقليو ءاديج ديلاب سرميو

 : نذألل رخآ نهد لمع

 رانب حا « لطر فصن شوجنزرملا ءام «لطر تيزو «ضري ناتيقوأ جنلين ذحؤي

 . (820م) نذألا يف هنم رطقيو ىمصيو ء.ديدح ةفرغم يف ةنيل

 : دالفلفلا نهد لمع

 : ءاضعألا ءاخرتساو جئشتلاو (1هذه0) لصافملا عجول حلصي

 ءيقلا زوجو لفلف رادو نسارو يدنه جرطيشو جوو لبو لفو لش ذخؤي :هطالخأ

 دحاو لك نم جنوردو دابنرزو رادويدو ٌرمو طسقو جنايزارلا رزبو نسوسلا لوصأو (ه01)

 دحاو لك نم ءامو نبلو لخ نهد اهيلع ىقليو ءردقلا يف ىقليو ًاأشيرج قدي .مهارد ةسمخ
 . لمعتسيو ىفصيو نهدلا ىقبيو «نبللاو ءاملا بهذي ىتح فعاضم ءانإ يف خبطي «ناونم

 : ىرخأ ةخسن

 دربو اسنلا (6556) قرع نمو «ةدرابلا محرلاو (81200ع7) ةناثملا (طونم) عاجوأ نم عفنت

 جلافلا و (7ةعادل مدعةلزلوأو) ةوقللاو (©هاآن#) جنل وقلاو (0:عوص) ءاضعألا ءاخ رتساو «نيتيلكلا

 .رهظلا عجوو , (716537/© بصعلا يف ضرعت يتلا ةظيلغلا ةدرابلا (17/1505) حايرلا نمو «(23181ز/5أ5)

 . يدنه نهد وهو ظلغلاو (0010) دربلا نم نوكي (مةهند) عجو لكو

 ينوجنامسألا نسوسلا لوصأو «يدنه جرطيشو ّجوو ّلفو لبو لش ذخؤي :هطالخأ

 دابترزلاو جنايزارلا رزبو طسقو ربونصلاو ورسلا زوجو 070010 ءيقلا زوجو لفلفرادو نسارو
 ءاملاو بيلحلا نبللا نم ذخؤيو ًاشيرج اهلك قدت .مهارد ةرشع دحاو لك نم جنوردو رادويدو

 بهذي ىتح ةفعاضم ردق يف خبطت «لاطرأ ةسمخ لخلا نهد نمو «لاطرأ ةرشع دحاو لك نم

 . نهدلا ىقبيو نبللاو ءاملا



 تانيذابارقلا يف ةبتارلا تابكرملا يف : ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا ظ ه١

 : ضيبلا نهد لمع
 . يديعصتلا ريطقتلاب وأ «ةّبكملا ةروراقلاب ريطقتلاب وأ «ةقولسملا ةرفصلا نيحطتب امإ ذختي
 : جنالكلكلا نهد لمع

 ةلعملا فعضو جنشتلاو ةدوربلاو ءاخرتسالاو (23:21ز515) جلافلاو ةتكسلل حلاص وه

 (©هانو جنلوقلا نم عفنيو رهظلاو (00100 لصافملا عاج وأو (502002) اسنلا قرعو (5:هددقمط)

 (2ةنم) عجو نكسيو ةاصحلا بيذيو (ةناعمد) مح رلا نخسيو (84«موامن2408) ثمطلا ٌرديو

 ظ . ندبلا ددس حتفيو .(شت15) ةذعقملا

 ,مهارد ةرشع دحاو لك نم جلمأو 55 دوسأ جليلهو يلباك جليله ذخؤي : : هطالخأ
 لك نم ليبجنزو لفلفو لفلف راد «مهارد ةعبس دحاو لك نم جنايزارلا لصأو سفركلا لصأ

 ءريتاسأ ةغبرأ كبرت نوعارا هةييمتع دحاو رك نب حيبكيو و جنبو ريشواج .مهارد ةتس دحاو

 عطقتو ءًأشيرج ةسبايلا قدت «:ةضبق دحاو لك نم بطر كسحو يرط باذسو يرط بنرك

 «فصنلا ىقبي ىتح خبطيو ءالطر نورشعو ةعبرأ ءام اهيلع ىقليو ردقلا يف ىقلتو لوقبلا

 موقو «نهدلا ىقبيو ءاملا بهذي ىتح خبطيو «نانمأ ةعبرأ عورخ نهد هيلع ىقليو ىفصيو
 نم ناهكرفو دنفسإو سيندأو نوسينأ .«مهارد ةعبرأ جرطيش «ناراتسإ نسوسلا لصأ هيف نوديزي

 .نامهرد دحاو لك

 ظ : نارفعرلا نهد لمع
 (اناعدنك) مح رلا ةبالص نم عفني رو (00ه9015105) جّنشتلا ليزيو (706597©) بتبنصغلا نيلي

 .نوللا نَسَحيَو

 ء«مهرد فصن رم بهارو سيكا برثلا بعت .مهارد ةتس نارفعز ذخؤي :هطالخأ

 انامدرقلا الخ ام لخلاب ةدح ىلع ّرملاو ةدح ىلع (86016165) ةيودألا عقنت «مهارد ةتس انامدرق

 يف اهيلع بصيو ًادحاو ًاموي كرتتو «لخلاب انامدرقلا عقنت :: سداسلا مويلا يفو مايأ ةسمخ كرتيو

 .نهدلا ىقبيو ّلخلا بهذي ىتح ةنيل رانب خبطتو ءريتاسأ ةسمخ نهدلا نم عباسلا مويلا

 : ةنشألا نهد لمع

 ةثالث دحاو لك نم ةريرذلا بصقو ةخيلس «مهارد ةرشع طسق «ريتاسأ ةسمخ ةنشأ ذخؤت
 ةيودألا قدت .ءفصنو لطر سآلا نهد ؛مهارد ةسمخ ةعيم «نيمهرد نزو روخامرم «مهارد

 لخلا بهذي ىتح نهدلا عم خبطتو ىفصتو «ةيلاوتم مايأ ةثالث كرتتو «لخلاب عقنتو (816011565)

 . نهدلا ىقبيو

 : انل نويبرفوأ نهد لمع
 اسنلا (15561) قرع نمو , 0165: بصعلا يف ًاصوصخو .ةدرابلا (مهنم) عاجوألا نم عفان

 . لجرلاو رهظلا عجوو

 .«مهارد ةسمخ نزو رتسدابدنجلا نمو «مهارد ةرشع نزو ّرملا طسقلا نم ذخؤي : هتفص

 سدنكلا نمو «مهارد ةعبس نزو احرق رقاعلا نمو «ًامهرد رشع ينثا نزو سبايلا جنذوفلا نمو



 ه١١ تانيذابارقلا يف ةبتارلا تابكرملا يف : ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا

 يع ا و ا يا ا دا وو قاد
 سرميو دربي مث ا ىلإ «ةليلو أموي هيف عقني نأ دعب يناحير بارش
 خبطيو «يريخلا نهد وأ قيبرلا نهذتوأ وأ جريش هنزو فصن هيلع بصيو ىهصيو : ديدن اسوم

 نم نيمهرد نزو نهد تانزو رشع لكل ذخؤي مث .نهدلا ىقبيو بارشلا بهذي نأ نإ

 ةيلغ يلغي ىتح رانلا ىلع عضويو «نهدلاب طلخيو رابغلاك قحسيو ؛ثيدحلا ضييألا نويبرفوألا
 . عفريو

 ظ : طالخأ ةرشع وذ هريسفتو نوماماد ةيمورلاب هل لاقي نهد لمع

 عدار ءاضعألل وقم وهو ءبصعلاو (5:0:0208) ةدعملا (0019) درب نم عفني : هطالخأ

 نمو «ةيقوأ ةرشع اننثا ىكطصضملا نمو «قاوأ عبرأ ةغيملا نم ذخؤي .بصعلل نيلم لوضفلل
 تس ينيصراد «قاوأ ثالث نويبرفوألا نمو «قاوأ عبرأ دحاو لك نم لبنسلاو يدنهلا جذاسلا
 اتنثا ناسلبلا نهد «ةيقوأ نوعبرأو نامث نابلا نهد «ةيقوأ ةرشع يتنثا نزو ضيبأ عمش «قاوأ

 . عفريو كلذ ىوس ام باذيو سبايلا قدي «ةيقوأ لفلف «ةيقوأ ةرشع

 :نامعنلا قئاقش نهد لمع

 و تا ا مّروتلاو خفنلا للحيو .ةدرابلا (58:هرصدءعط) ةدعملا نخسي

 . جاجد وأ

 .ءانإ يف ريصي «ناتيقوأ نامعنلا قئاقش درو نمو «لطر قئافلا تيزلا نم ذخؤي : هطالخأ

 . ةحئار هنهدل سيل هنأ الإ ديج وهو عفريو «مايأ ةرشع سمشلا يف لعجيو

 ظ : ةجذاسلا ناهدألا لمع

 ًاءزج ّلخلا نهد نوكي نأب لمعت رامحلا ءاثقو لدرخلاو حافتلاو لجرفسلاو نسوسلا نم
 .ًاموي نيعبرأ سّمشيو ءءازجأ ةثالث ءاملاو

 :ّرملا زوللا نهد لمع
 سأرلا (©ةنه) عجو نمو ءاهماروأو اهبالقناو اهقانتخاو ماحرألا عاجوأل حلصي نهدلا اذهو

 .(آتتم6) لوبلا رسع هب نمو ىلكلا (©هنط) عجو هب نم عفنيو ءاهنينطو اهيودو نذألاو (11620)

 وأ ةاصح هب نم عفن درولا نهدب وأ ءءانحلا نهدب نسوسلا لصأو لسعب (1ةةمدمانت5) طلخ اذإو

 .ندبلا لوضف نم هجولا يف نوكت ىتلا راثألا علقيو «(5ماه60) لاحطلا مرو وأ (ةقاطس2) وبر
 اذإو ؛هلالكو (5:عط# رصبلا ردك نم عفنيو .هجولا (00ههتلوأمه) جئنشت طسبيو فلكلا عفنيو

 هيف يذلا زازحلاو (1224 سأرلا يف نوكت يتلا ةبطرلا حورقلا عفن سمخب (11دمهانتو) طلخ

 . ةلاخنلاو

 ًافيفح ًامعان ًاقد هقدو «هفّمجو ةّقّنو «لاطرأ ةرشع نّرو ّرملا زوللا نم ذخؤي : كلذ بيترت
 مث ؛قاوأ ثالث نخسملا ءاملا نم هيلع ّبصيو «بشخ نم راجنم ىف ًادحاو ًائيش ريصي ىتح
 نم جرخي ام ذخو ءاديدش ًارصع كديب هرصعتو هقدت مث «ءاملا كلذ ٌصمي ىتح ةعاس فصن هعد
 هبّرشتي ىتح ةعاس هعدو ءام ًافصنو ةيقوأ هترصع يذلا ىلع ّبصت مث «ءانإ يف كعباصأ نيب
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 . لمعتسيو نهدلا نم قاوأ عست ءزول لاطرأ ةرشعلا نم جرخي نأ ىلإ ًالوأ تلعف امك اهب لعفاو

 : طولبلا نهد لمع

 لوضف نم ةضراعلا راثآلا نم هجولا يف رهظي ام ولجت ةوق هلو ءملع امك هنيعب كلذ لمعو

 نطبلا لهسيو «حورقلا لامدنا نم دوسلا راثالاو 083:15) ليلآثلاو ةينبللا ةبوطرلاو ندبلا

 اذإ اهنينطو اهيودو (8ة2) نذألا (طونم) عجو قفاويو «(5:00205) ةدعملل ءيدر وهو (ةلهدصع»)

 .اهيف رطقو طبلا محشب (112001015) طلخ

 :  جنبلا نهد لمع

 . ةّنب هنّيليل تاجزرفلا ضعب ([13520055) طالخأ يف عقي دو «(8ةم) نذألا عجول حلصي اذه

 مث «راح ءامب هنجعاو ُهَقُدَو اثيدح ًاسباي ضيبأ ناك ام جنبلا ةرمث نم ذخؤي : كلذ تيبترت

 لالج يف هرصعا مث «نتنيو دوسي ىتح كلذ لعفت لازت لن :ينابلاب ةطاخلا فج امر هيك

 . هئَرَحَو صوخلا
 : ةرجنألا نهد لمع

 . برش اذإ (8500ه260) نطبلا (122:20)1ء2) لاهسإ عفنت هتوقو

 رزب ةوقب ةهيبش هتوقو مطرقلا نهد لمع كلذك «جنبلا نهدب لمع امك لمعي :كلذ بيترت
 ريثك (آنه©) لمق هل ضرع نمل ةقفاوم هتوقو لجفلا نهد لمعي كلذكو «فعضأ اهنأ ريغ ةرجنألا

 رصم لهأو ءدجولا ىف ذ يتلا (81ةوطهع55) ةنوشخلا ولجيو «ضرم نم هدسجو هسأر يف

 . لجفلا نهد ةوق لثم هتوقو زينوشلا نهد لمع كلذكو , ماعطلا يف هنولمعتسي
 : راغلا نهد لمع

 عجو لكل قفاوتو «ءايعإلل ةللحم (176556) قورعلا هاوفأل ةحتفم ةنّيلم ةنخسم ةوق هلو

 عادصلاو تالزنلاو (82) نذأآلا عاج وأو رارعشقالاو (01617©) باصعألا (مةنه) عاج وأ نم (مةن»)

 .ظفتو هبراش ىتغ برش اذإو .(11ءدلهعطع)

 مسد هرشق ىلع ٍذئنيح رهظي هنإف ءاملاب خبطيو «كردأ اذإ راغلا بح ذخؤي :كلذ بيت

 رخذألاو دعسلاب قافنألا تيز الوأ صفعي نم سانلا نمو . . ةفدص يف عمجيو قلل دب

 راغلا قرو عم حرطي نم سانلا نمو هنوخبطيو , يرطلا راغلا فرو هيف نوقلي مث «ةريرذلا بصقو

 ناك ام نهدلا هنم لمعي يذلا راغلا حلصأو . .ًأدج هتحئار هب قبعت ىتح هنوخبطي مهلكو ( هبح

 (8ز1© ةرارملا ديدش رضخأ ًاثيدح ناك ام راغلا نهد نم نوكي ام دوجأو «قرولا ضيرع ًايلبج

 . قورعلا هاوفأل ةحتفم ةنيلم ةنخسم ةوق هلو ءافيرح

 ظ ظ : رخذألا نهد لمع

 نم عفنيو «ءايعإلاب بهذت يتلا 644نهنزه«5) ةيودألا طالخأ يف طلخي دقو «صربلل حلصي

 . ةماع (1خهط) ةكحلا عاونأ

ي امدعب راغلا ةرمث نم لمعي امك حضن اذإ هرمث نم ذخؤي : كلذ بيترت
 . برض
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 :درولا نهد لمع

 (4طلهدصعم) نطبلا لهسيو «تاداّمضلاب طلخيو .هب ناهدولل حلصيو ةدربم ةضباق ةوف هلو

 .ةقيمعلا حورقلا يف محللا تبنيو 8(«2:همصةءط) ةدعملا (1م2ةمدصت2008) باهتلا عيفطيو «برش اذإ

 .جنبريشللو (1620) سأرلا يف يتلا ةبطرلا حورقلا هب نهدتو «ةئيدرلا حورقلا ةءادر نكسيو

 حلصيو «([ءهءاط) نانسألا عجول هب دمضتيو «هئادتبا يف ةخلخللا عم ([1ءه0) سأرلا هب نهديو

 . ةنيب ةعفنم عفن محرلاو ءاعمألا ةقرح نم هب نقتحا اذإو هب لحتكا اذإ ظلاغ اهيف يتلا نوفجلل

 رخذألا قدي مث ءاءزج نورشع تيزلا نمو ؛ءازجأ ةسمخ رخذألا نم ذخؤي :كلذ بيترت

 ىقلم ةفاج ةدرو فلأ هيلع حرطاو هفص مث «هايإ كخبط يف هكّرحو تيزلاب هخبطاو ءاملاب لبيو
 رصعاو «كديب ةريثك ارارم هبلقو ةحئارلا بيط لسعب كدي خطلاو .ءام اهبصي مل اهعامقأ اهنم

 لفت رّيص مث «لسعب ةخوطلم ةناجإ يف هّْفص مث ءهرصعا مث «ةليل هفشنتسيل هعدو ًاقيقر ًارصع
 ًاديج هبحب لوألا لثم هرصعا مث «نيءزج رخذألاب صفعملا تيزلا نم هيلع ٌبصو ءانإ يف درولا

 لك يف هلّدبيو «تيزلا يف هعقنيو درولا قدي نم سانلا نمو .ًاعبارو ثلاث لعفاف كلذكو ءًيناث
 1 ْ و وسو وس رح داب ةنس

 اسريإلا نهد لمع

 عاجوأ قفاوتو .خاسوألاو تانوفعلاو ا ام

 رصف ويلا ةاوفأ حتفتو نينجلا جرختو ءهمف مامضناو ةراحلا هماروأو (اناهمنو) محرلا (©هنه)

 قفاوتو ءّرملا زوللاو باذسلاو لخلاب لمعتسا اذإ ناذآلا (2هدناسك) يود قفاوتو «(2:16و)

 لهسأ فصنو ةيقوأ رادقم هنم برش اذإ «نارخنملا نهد اذإ (7105©) فنألا . نتنو ةنمزملا تاالزنلا

 لوبلا رديو .سواليإ ىمسملا (©هان© جنلوقلا هل ضرع نمل حلصيو ء(4ط0همع») نطبلا

 أايقتي يذلا نئسيرلا وأ عباصألا هب تنهد اذإ هيلع رسعي نم ىلع (؟7هةمنأ) ءيقلا سلسيو «(11288)

 هب كّنحت اذإ (آردن28ع) ةئرلا (1ةعطع2) ةبصق يف ([1ةءعوطصعوو) ةنوشخ وأ قانخ هب نمل حلصي دو ع هب

 . ةربزكلاو جنبلاو رطفلا برش نم هنم ىقسي دقو ءهب رغرغتو
 رشقلا قد مث ءءازجأ ةعبس تيزلا نمو ؛ءازجأ ةتس يرفكلا رشق نم ذخؤي :كلذ بيترت

 تيزلا يف قبعت ىتح هخبطاو «تيزلا عم ساحن ردق يف هريص «ءام ءازجأ ةعستب هّلبو ًامعان أقد
 تيزلا اذه نم اسريإ ناهدأ نم لمعي «قئافلا نهدلاو لسعلاب ةخطلم ةناجإ يف هفص مث «هتحئار

 نيموي هعدو ًاقوقدم اسريإلا نم هيلع قلأو ءًاءزج رشع ةعبرأ تيزلا اذه نم ذخؤي .صفعملا
 نزوب اسريإلا نم هيف ددجف .نهدلا ةوق يف ديزت نأ تببحأ نإف ًاديدش ًارصع هرصعت مث «نيتليلو
 ظ . هرصعأو ثالث وأ نيترم لوألا

 : ناوحقألا نهد لمع

 يف عقو اذإ عفان ”تويللا ردع (/هن1) قررغلا ءارجأل حتت ةم نيلم ًادج نحسم بهلم

 .ةثيبخلا حورقلاو تانتيركشخحلا عفنيو شين كن 0 نم ةنفعملا (8460101865) ةيودألا

 ةدعقملا تنهد اذإ (©1169) ا حتفو (ةهانك) ةدعقملا ماروأو (انعنه6©) لوبلا رسع قفاويو

 محرلا يف يتلا ةبالصلا للحيو ء(انةءمنق) محرلا يف لمتحا اذإ ثمطلا ّرديو ءهدب (ةصانك)

 اانا ”ج بطلا يف نوناقلا
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 ىف ىتاوللاو (3840560165» لضعلا ىف ىتاوللا تاحارجلل قفاوم وهو «ةيمغلبلا هماروأو ([01605)

 . اهيلع عضوو فوص هب لب اذإ 71626) باصعألا

 بصقو رخذأو ناسلبلا دوعب اصفع اذإ طولب نهدو قافنأ تدز نم لمعت : كلذ بيترت

 نجعتو .« لسعلاو تارشلاب ةينآلا خطلتو «ناسلبلا بحو ةخيلسو نيدرانو امامحو طسقو ةريرذلا

 . هريغ يف ليق ام لثم لمعيو ناوحقالا اهب طلخيو «ةقوقدملا هيوافألا

 : حيشلا نهد لمع

 جرخيو (3ءمقأل2108) ثمطلا ٌرديو ءاهتبالصو :ماحرألا دادذسنا نم عفنت ةداح ل

 . ةميشملا

 هنم لمعي يذلا بيطلا نهدلاب هعقنتف ءءازجأ ةينامث حيشلا قرو نم ذخؤي :كلذ بيترت

 يذلا نهدلا ىلع دعأف هبّيطتو هحير دشت نأ تدرأ نإو .هعقنتو هرصعتو ةليلو ًاموي ءانحلا نهد

 .هرصعا مث «ىرخأ ةرم حيشلا قرو هترصع

 ظ : ةبلحلا نهد لمع

 لمعتو «(انا«انو) محرلا يف ةضراعلا ةبالصلل ًادج قفاويو «ةجضنم ةليبدلل ةنّيلم ةوق هل
 نقتحي دقو .هنم (8401500:©) تابوطرلا جورخ فخ اذإ اهدالو رسعي يتلا ةأرملا محرل ةنقح هنم

 عمشلاب ([1ةسمانت5) طلخ اذإ عفنيو «ةبطرلا هحورقو (81684) سأرلا ةلاخن ولجيو «صغملل هنم

 رمثلاب فلكلا (64601612685) ةيودأ يف طلخي دقو «(©010) دربلا نم ضراعلا قاقشلاو قرحلا نم

 . ةبلحلا ةحئار هنم رهظت اثيدح ناك ام هنم راتخملاو

 بصق نمو ؛ءازجأ ةسمخ تيزلا نهد نمو ؛ءازجأ ةعست ةبلحلا نم ذخؤي :كلذ بيترت
 «تارم ثالث موي لك يف هكّرحو ؛مايأ ةعبس تيزلا يف اهعقناو «ناءزج دعسلا نم ءءزج ةريرذلا

 دوع دعسلا لدبو ءانامدرق ةريرذلا بصق لدب لمعتسي نم سانلا نمو .هنزخو هرصعا مث
 ةبلحلا هيف عقنت كلذ دعب نم مث «ةروكذملا هيوافألا هذهب تيزلا صفعي نم سانلا نمو .ناسلبلا
 رم (8505) حيرلا ولح هتدجو هتسمشو كدي هب تحسم اذإ ناك ام هنم راتخملاو ءههرصعتو

 .معطلا

 :شوجنزرملا نهد لمع

 هرمغي ردق يناحير بارش هيلع ىقليو «ةفيظن ردق يف لعجيو قديو شوجزرملا ذخؤي
 ىلإ داعي مث ءىفصيو سرميو «فصنلا بهذي ىتح ةنيل ران ىلع عضوي مث « عباصأ عبرأ ةدايزو

 نهدلا ىقبيو .بارشلا بهذي ىتح خبطيو «بارشلا فصن لثم نهدلا نم هيلع ىقليو ردقلا
 عفنيو «ةثلاثلا ةجردلا يف هسبيو هّرحو احوسمو ابرش ةرارحلل حيهم بطلب ندم كرك نهد وهو
 .اروطق (822) نذالا (طهةنص) عجو
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 ةرشع ةيداحلا ةلاقملا

 تادامضلاو مهارملا يف

 ا : جاذيفسألا مهرم

 . خولسلاو رانلا قزح نم عفني
 نهد ا .مهارد ةسمخ جاذيفسأ ء«مهرد جنسادرم ذخؤي : : هطالخأ

 اعف طلخبو .«نواه يف ح جنسادرملاو جاذيفسألا ىلع ىقليو نهدلاو عمشلا باذي «ناتيقوأ درو

 . لمغتسيو ةدحاو ةضيب ضايب هعم طلخيو «دربي نأ لبق نم

 ءاريثك «لاقثم ةضفلا ثبخ «نامهرد جنسادرم «مهارد ةسمخ جاذيفسأ ذخؤي :رخآ

 ىقلتو «درو نهد قاوأ ثالث عم بوذي ةيقوأ ضيبأ عمش ذخؤيو «ةريرحب لخنيو قدي «مهرد
 . قحسيو نواه يف (84601565) ةي رودألا هيلع

 : ريبك نوقيلساب مهرم
 .اهيف ةرارح ال يتلا تاحارجلاو ةينابصعلا عضاوملل حلصيو ءاهالميو «حورقلل عفان

 كلع «قاوأ عبرأ دحاو لك نم جنيتارو رم «قاوأ نامث تفز «لطر عمش ذخؤي : هطالخأ

 هملا سمع :تيزلا يف تزل عمشلا ٍبّوذي ءلاطرأ ةسمخ تيز «قاوأ عبرأ طابنألا
 .امهرم لمعيو نواهلا يف امهيلإ فاضيو «جنيتارلاو

 : ريغصلا نوقيلسابلا مهرم
 .تيز نهدب لمعتسيو «ةيوسلاب عمشو «تيزو «حجئيتار دخؤي

 : لخلاب جاذيفسألا مهرم
 ذخؤتو «تيزلاب جاذيفسألا برضيف «ًاتيز نالطرو ًالوخنم ًاقوحسم ام جاذيفسألا ذخؤي

 دنع لمعتسيو ءانإ يف عفريو دقعني ىتح برضيو ءاليلق اليلق هيلع ٌّبصتو ءالخ لاطرأ ةرشع
 . ةجاحلا

 : لخلاب جنسادرملا مهرم

 ذيج طافي فور ع ملع نام «تسط يف ىقليو لخنيو «تئش ام جنسادرم ذخأت

 . لمعتسيو ديلاب

 : راجنزلا مهرم

 .دئازلا محللا لكأتو «ةقيتعلا حورقلل عفني

 ةسمخ دحاو لك نم ربونصلا كلعو جنيتارو عمش .«نامهرد راجنز دخؤي :هتعنصو
 هيلع ىقليو «ةجاحلا ردق تيزلاب (840418565) ةيودألا يقاب باذيو راجنزلا قحسي ءمهارد

 . لمعتسيو يوتسي ىتح برضيو راجنزلا
 : سيدقلقلا مهرم

 لامدنالا ةرسعلا حورقلا لمديو «نوعاطلا نم عفني يفنيوف سونيلاج هيمسي يذلا
 .ماروألا عيمجو «ضرلاو رسكلاو رصحلا عفنيو «ةيومدلاو
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 ةثالث جنسادرم «لاطرأ ةثالث قيتع تيز «نالطر قيتعلا برثلا محش ذخؤي :هطالخأ

 «تيز لاطرأ ةثالثلاب طلخيو ء«سيدقلقلا قحسيو محشلا باذي «قاوأ عبرأ سيدقلق «لاطرأ

 . لمعتستو يوتست ىتح ةلخنلا نم ةعوطقم يهو .ةفعسب اهطوستو

 : دوسأ مهرم

 ىتح ةيانعب ًاعيمج خبطي «ناتيقوأ تيز «قاوأ ثالث فيقث لخ «ةيقوأ جنسادرم ذخؤي

 :نوليخايد مهرم
 ظ . ةبلصلا ماروألاو (08312©5) ريزانخلاو علسلا نم عفانلا

 اهنم ةدحاو لك عقنت «ةجليك دحاو لك نم ضيبأ يمطخو ناتك رزبو ةبلح ذخؤي : هطالخأ

 لطر جنسادرملا نمو «عبرو لطر اهنم دحاو لك باعل نم ذخؤي مث «ةليلو اموي اهتدح ىلع
 عم تيزلا ىلغي مث ءرانلا نع لزنت مث ؛ةيلغ تاباعللا ىلغت ءنالطر تيزلا نمو 2 فصنو

 . ةنيل رانب دقعيو الوأف ًالوأ تاباعللا هيلع ىقلت مث «هنول رّيغتيو دقعني ىتح قوحسملا جنسادرملا

 ىتح برضيو ءالخ لاطرأ ةرشعو ءًاتيز نالطرو نم لوخنم قوقدم جنسادرم ةذخؤي

 . الوخنم ًاقوحسم نيغابصلا (؟هو:ه) قورع نم لطر دقعني نأ دعب هيلع لعجيو ( لقعني

 : لسرلا مهرم
 مهرم وهو ءايدنم مهرمبو .ةرهزلا مهرمب فرعيو «نييراوحلا مهرم يأ احيلشد وهو

 نم تاحارجلا ىقنيو «هلثم ءيش سيل ةبعصلا (5هع0ه8112) ريزانخلاو ةبعصلا ريصاونلل قفرب حلصي

 : نار نكع ىتال (116011265) ءاود رشع انثا هنإ لاقي ءلمديو ء(2ن5) حيقلاو تيملا محللا

 ريشواج ءامهرد نورشعو ةينامث دحاو لك نم جنيتارو ضيبأ عمش ذخؤي :هطالخأ

 نم ركذ ردنكو ليوط دنوارز «ًامهرد رشع ةعبرأ نزو قشأ «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم راجنزو
 جنسادرم ممارز ةدسورو لعما ,مهارد ةعبرأ دحاو لك نم ةنقو ّرم 00

 ةثالثب ءاتشلا يفو ًاتيز نيلطرب فيصلا يف خبطيو ءرمخ لخب لقملا عقني د «مهأرد ةعست نزو

 ظ > . لاطرأ

 . نيتيصخلا مروو (تمدد##) ناطرسلاو (ةمعد6دلق) ريزانخلا نم عفانلا.

 دعاو 6 نم ىقأو نابل معارد سمج درو دخلو لك نمتعتو عسا جرف كوبا : هطالخأ

 نمو كس ياللا ةرشع عقني ٠ .مهارد ةتس طابنألا كلع «مهارد ةرشع نزو

 . ةيافكلا ردقب تيزلا

 :زمرقلا نوقرم مهرم
 . ىسرافلا رانلاو (ةهدو) ةدعقملا (©هنص) عجو نم عفانلا
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 كترم «مهارد ةثالث دحاو لك نم تيربكو نانشأو سدنكو لظنحلا محش ذخؤي : هطالخأ

 انثا دحاو لك نم زمرقلا دود وهو زمرقلا نوقرمو لمرح «مهارد ةتس دحاو لك نم اثيمام فايشأو
 . لمعتسيو نهدلاب نوقرملا فادي «مهارد ةرشع تفز «نامهرد قبئز «ًامهرد رشع

 : ىلكلا مهرم

 .نامهرد دحاو لك نم ىنبلو أفطت مل ةرون «مهارد ةرشع نزو يوشم راطقلق ذخؤي

 : يجنرزلا هبرج مهرم

 دحاو لك نم نيوخألا ًّمدو غمصو تورزنأو قشأو ةنقو رفص قورعو ناريمام ذخؤي
 دحاو لك نم تيز نهدو لخ نهد نمو ءاهلك (04ءةنءنه69) ةيودألا نزوب كترملا نمو .ءزج

 فزخ ردق يف نهدلاب عمشلا باذي «ةجاحلا ردقب عمش ءاهعمجأب (016«04ه«5) ةيودألا نزو لثم

 . لمعتسيو طلخيو ةلوخنم ةف وحسم (11ع0161265) ةيودألا هيلع ردتو . ةليدج

 : سخاموردنأل داّمضب ًالوأ أدبنلو (0125:62:) ةدمضألا ركذ

 اسنلا قرعو (10180 لصافملا عجوو نيبنجلا دذدمت هب نمو ,«يقستسملاو لوحطملا عفني

 . ةنمزملا للعلاو «(5هنة(16ه)

 ةينامث تيز «لطر ربونصلا غمص «لطر دحاو لك نم تفزو عمش ذخؤي : هطالخأ

 ايهيو ؛ناتيقوأ دحاو لك نم ءاملا اهبصي مل ةرون «ينامي بش «يبهذ رمحأ خينرز «سوثاوق
 . فصو ام ىلع

 : سخاموردنأ ىلإ بسني بيجع داّمض

 «كسحلاو ءالسلاو ةدسافلا ماظعلا بذجيو «هرجفيف ًائيش هنم ّصمي نأ داري ثيح حلصي

 وضع ىلع (0:عو») وضع ءاوتلاو اشحلا ةبالصو ةدملا ثفنو اسنلا (؟76556) قرع نم عفنيو

 . حورجلا متخو «(0:عمه)

 قروبلا نمو الاموي هل لاقي يذلا تابنلا ةرمث نم ذخؤي يذلا بحلا نم ذخأت : هطالخأ
 لك نم مطبلا غمص نمو رامحلا ءاثق لصأ نمو ؛يطيرقإلا دنوارلا نمو ءرداشونلاو رمحألا
 لك نم ناسلبلا ناديعو امامحلاو قشألاو لفلفرادلاو لفلفلا نمو .الاقثم نيرشع نزو دحاو

 دحاو لك نم لومعملا قبدلاو سبايلا جنيتارلاو ٌرملاو ركذلا ردنكلا نمو . ليفاثم ةرشع دحاو

 زعاملا محش نمو .الاقثم نوثالث عمشلا نمو . ليقاثم ةرشع توتلا ةرجش نبل . ليفاثم ةرشع

 قدت «(3864601هه65) ءاودلا نجعل هب ىفتكي ام رادقم نسوسلا نهد لفث نمو .االاقثم رشع ةسمخ

 هتدح ىلع ةبئاذلا (6460112568) ةيودألا نم دحاو لك كعديو لخدتو « ةسبايلا (78460161565) ةيودألا

 «نسوسلا نهد لفثب هدي هكعدي نم حسميو ءًاضيأ كعديو .عيمجلا طلخي مث .ًامكحم اكعد

 ذخف ءايعإلا باهذإ يف هلامعتسا ىلإ تجتحا اذإو ؛هب ظفتحاو عفر ًاديج عيمجلا طلتخا اذإ ىتح

 . هلمعتساو هب طلخاو قاوأ ثالث ءانحلا نهد نمو «قاوأ ثالث طبلا محش نمو «قاوأ ثالث هنم

 : رخآ داّمض

 . جحلم (04011565) ءاود وهو (©6010 سرقنلاو (30180) لصافملا عجول عفان
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 د (ةيقوأ ةيقوأ «قروب «ةبلح .«نوقيراغ .طسق .ناركوشلا رزب ذخؤي : هطالخأ

 «قاوأ عبرأ نسوسلا لصأ «قاوأ عبرأ ليألا ماظع خم « لطر قيتع تيز «لطر خوبطم جنيتار ظ

 ةيودألا ىلع ىقلتو «دربت ىتح كرتتو «ةبئاذلا باذتو لخنتو «ةسبايلا (8460101268) ةيودألا قدت

 . لمعتستو عئرتو طلختتو . ةسبايلا 031 لذ هن مع5)

 :سويرغلل ةاَنِض

 .جراخ نم ىلط اذإ .ماروألاو «ماحرألا عاجوأو .دبكلاو (58:هتصدعا) ةدعملا عجول عفانلا

 . ((تاعمدك) محرلا هب ىلطي اميكل ةفوص يف لمعتسيو

 ىكطصمو لقم ءًامهرد رشع انثا ىرخأ ةخسن يفو .نامهرد نارفعز ذخؤي :هطالخأ

 رشع انثا زوإلا محش ريماس ةثالث عمش «مهارد ةينامث دحاو لك نم ةبطر ةعيمو ربصو جشأو

 . هب ىفتكي ام نيدرانلا نهد ءامهرد نوثالث بطر وأ سباي افوز .امهرد

 مايقلا سبحيو «ةبالصلا نّيليو «(5:ههعط) ةدعملاو (1ن06:) دبكلا فعض ةدش نم عفني

 :(ئدنكلا

 نم نابللاو نيتنسفألاو ايكلا نمو «مهارد ةعبرأ نزو يماشلا كعكلا نم ذخأت : هطالخأ

 .«مهرد نزو دحاو لك نم ايقاقألاو دوعلاو ةريرذلاو ربصلاو ّرملا نمو «نيمهرد دزو دحاو لك

 نمو .مهارد ةتس نزو خوبطملا هبح عوزنملا رشقملا لجرفسلا نمو «نيمهرد نزو نذاللا نمو

 هب ريصي ام ردق درو نهدو نيدرانلا نهد نمو موملا نمو ءاددع ةرمت نوسمخ بصقلا رمت

 ءالطلاب هخبطا مث .هرشقو هبح نم هقنف لجرفسلا ذخو هءداطلا ىف كج ورمل عقناو امهر

 موملا بذأو طلتخي ىتح هقحسا مث «كعكلاو بصقلا عم هطلخاو .ًاديج اًقد هقدف جضن اذإ ىتح

 اهعمجا مث .نهدلاب باذملا موملا ىلع اهرذو اهلخناو «(04601565) ةيودألا رئاس قدو , نهدلاب

 دبكلا ىلع هعضو ةفيحص ىلع هنم لطا مث .«طلتخي ىتح نواهلا قدمب هطسو نواهلا يف اعيمج
 . (5[هرصهعط) ةدعملاو (آناعء)

 : لظنحلا محشب لمعي مهرم
 . ةخسن رخآ يف ركذ امم عفني

 نم نويبرفوأو اينومقسو دبرت ءامهرد رشع ةعبرأ نزو لظنحلا محش ذخؤي :هطالخأ هذهو
 يدنه حلمو رقبلا (811 ةرارمو ربصو ٌّرمو حلمو ثبشلا رزب .مهارد ةينامث نزو دحاو لك

 ينثا نزو دحاو لك نم جليلبو نويرزامو رفصأ جليلهو ليبجنزو لفلف يلبج جزيويمو زينوشو
 نمو .مهارد ةعبس نزو دحاو لك نم جنيبكسلاو ريشواجلاو قشألاو روكلا نمو .ًامهرد رشع

 نم ناتكلا رزبو جنوبابلاو ةبلحلا نمو ءًامهرد رشع ةتس دحاو لك نم رفصألا تيربكلاو جروبلا
 نم ناك ام بذأ .ريتاسأ ةرشع دحاو لك نم عمشلاو ىنبللا نمو .مهارد ةرشع نزو دحاو لك

 اهنم ناك ام قدو .ءالطب عقني ناك ام اهنم عقناو «رقبلا نمسي باذي (34ءلنءمعو) ةيودألا هذه

 ةدعملا اهب لطا مث «ًامهرم ريصت ىتح اهعيمج اهطلخاو عقنملا قحسا مث .هلخناو ًاسباي
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 0 فوشن نأ عطتسي ملو يشملا ىلإ جاتحا نمو ءرفصألا ءاملا لزني هنإف ءدبكلاو (5:هدصقعا)

 . هيشمي هنإف هتلعم ىلع هلطاف (64601هكمعق5)

 : انامدرقلاب لمعي مهرم
 لاحطلاو دبكلاو (5:هسة05) ةدعملا يف نوكت يتلا ةقيتعلا (مةنه) عاج وألا نم عفني

 . (0010) دربلاو اهيف ضرعت يتلا ةبالصلاو «(5ماءعه)

 ةخيلسلاو طسقلاو لفلف رادلاو لفلفلاو امامحلاو لبنسلاو انامدرقلا نم ذخأت : هطالخأ

 ليوطلا دنوارزلاو ناسلبلا بحو ىنبللاو ّرملاو ايكلاو قشألاو روكلاو احرق رقاعلاو نابللاو ةاقنملا

 نارفعزلا نمو .مهارد ةعبرأ نزو دحاو لك نم لفنرقلاو نذاللاو كلملا ليلكإو دعسلاو رّودملاو

 ةسمخ نزو دحاو لك نم طبلاو رقبلا محشو ناسلبلا نهدو ةنقلاو اسريإلا نمو .نيمهرد نزو
 . انفصو امك هلمعاو نيدرانلا نهدب عمشلا بذأف .مهارد ةسمخ ّرملا زوللا غمص نمو .مهارد

 ةرشع ةيناثلا ةلاقملا

 ةبكرملا (11ع011265) ةيودألا نم اهريغو تانشراوحلاو نيجاعملا ركدذ ىف

 وضع (©:2عوص) وضع يف (1215695695) ضا رمألل حلصت يتلا ١

 سأرلا (©0010) درب

 هل (ةهان) طوعس ينوّمكلاو ايدرقنألاو اثليشلا نم عفني

 : سأرلا (2367+6) لقث

 . جرايألا عوقن هعفنت

 سأرلا يقني اميف
 .نكمربلا حلا
 : قيتعلا درابلا (81ع3ل2ءطع) عادصلا

 5520 «سيناغاكرأ جرايأ ءارقيف جرايأ « سطارقبأ جرايأ لاقي اميف اثليش ءاريطوس

 .نيدرانلا نهد ًاضيأ ةضيبللو ةهبجلا ىلع ءالط ءبكوكلا صارقأ ءومغط جرايأ

 : ةقيقشلا

 سمره نوجعم «جرايألا عوقن فوفس «نيدرانلا نهد «ةهبجلا ىلع ءالط بكوكلا صارقأ
 .أطوعس

 «سناغيكرأ جرايأ ءايدرقنأ .سمره نوجعم ءربكألا صلخملا اريطوس :راودلا

 .ربنعلا نشراوج « سوطيردايت
 . نهذلاو ظفحلاو نايسنلا

 فوفس «سيلاطاطسرأ (5ها8) طوغس لاقي اميف ءاثليشلا «رذالبلا نشراوج ءايدرقنألا

 .ارقيف جرايأ «شونزوريف ءربنعلا نشراوج
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 : نونجلاو ساوسولا

 جرايأ ءنارهمز ىيحي قايرت «لاقي اميف اثليشلا «ةرزع قايرت «سوطيدورئملا قايرتلا
 اذإ ايدرقنأ «ةيوارفصلا ءادوسلل ةلومعملا ةخسنلا ًاصوصخ كسملا (3641ك565) ءاود ءومغط

 .انل توقايلا نوجعم ءهذخأ يف لدتعا

 ساوحلا يؤقي اميف
 . يدنكلل نوقيحمطصألا بح .«سوطيدورثملا قايرتلا

 : عرصلا

 ءانقايرت «لاقي اميف اثليش اريطوس ةعبرألا قايرت «ةرزع قايرت «ءسوطيدورثملا قايرتلا
 ءاود ءانجرايأ ءسويرغليف جرايأ ءسوطيردايت «نايبصلل ًاصوصخ «جنيبكساكلا ءرصيق نوجعم
 . هنيبجنكسو لصنعلا لخ ارقيف جرايأ ءّرملاو ولحلا كسملا (8460161265)

 : ةتكسلا

 . جنالكلكلا نهد «ةرزع قايرت «سوطيدورثملاو قايرتلا

 : ءاضعألا ءاخ رتساو (23121515) جلافلا

 ّرملا كسملا (04601ء565) ءاود «ةعبرألا قايرت «ةرزع قايرت «.سوطيدورثملا قايرتلا

 ةداقرلا نفد عاملا تح يلا نشرارخ انعرابأ «جوهماارددات يحد ةايدززقنا هوئلكلاو
 جرايأ «سابعلا (5ها5) طوعس «يريمصلا نوجعم «نويبرفوألا بح نا سونيلاج جرايأ

 ٌبح «ربنعلا نشراوج «ءايدرقنأ ءّرملاو ولحلا كسملا (8460:هنموو) ءاود ءاثليش ءوقللا ةنقح ارقيف

 . حلم تقلا بح . حاجنلا

 : ةشعرلا

 .ومغط جرايأ ءانل نشراوج ءاريطوس «ةرزع قايرت ءسوطيدورثم قايرتلا

 : جنشتلا

 .ومغط جرايأ «سونيلاج جرايأ «نارفعزلا نهد بح «جنالكلكلا نهد ءاريطوس

 ظ : نيعلا (طدنم) عجو

 . ءاشغلل كلملا ذابق (84691ك265) ءاود ءارقيف جرايأ ءاريطوس

 : نيعلا يف لزانلا ءاملا

 . ءادتبالا يف سيناغاك 1 جرايأ هعفني

 : نذألا (مهنم) عجو يف

 ل ل اي لصتعلا رش ءةورانل نيورانلا وهذ عيبفوكلا ىيفارثأا

 : (هماط) نانسألا (مدنم) عجو

 ظ . بكوكلا صارقأ «ثبخلا نوجعم ءانيرجش ءاريطوس
 .رومعلا رمضي ؛مدلا سبحي هلْخ «لصنعلا نيبجنكس «ةفسالفلا نوجعم :لكأتلا
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 : هئاخرتساو (12معدء) ناسللا عتعتت حالصإ

 .ارقيف جرايأ «ةفسالفلا نوجعم «كلذ يف راتخم انليشلا

 : هعاجوأو (مطدمم») قلحلا مار وأ

 للع 3 عفني سونيلاجل (84601كم65) ءاود «كلملا ذابق (86601265) ءاود .كسملا نوجعم

 . عه عطع2) ةبصقلا (©0915©)

 : (11«مم0) بلقلا يقي أاميف

 نع نوجعم «وراد شون ؛وراد كرزب «ةعبرألا قايرت «ةرزع قايرت «سوطيدورثم قايرتلا
 .رخآ نشراوج «ربنعلا نشراوج «سونيلاج نوجعم ءانل توقايلا نوجعم ءانقايرت «يدنكلا

 : ناقفخلا

 نوجعم ءراحلا حافتلا بارش «ةبيملا ءرصيق نوجعم انقايرت ءاثليش «سوطيدورثم قايرتلا
 . ٌرملاو ولحلا كسملا (84ء01ه565) ءاود «؛كسملا

 : يشغلا

 . جنالكلك .سوطيدورثملا .«كسملا ءاود

 :ردصلاو (آدد28) ةئرلا (1:30562) ةبصق يقني اميف

 «بيجع سدوخوطسرأ صارقأ «موثلا قوعل ةيودأو ءرمايملا يف ٌبح سونيلاجل ءاود
 .افوز بارش

 : هعاطقناو (7ه16غم) توصلا ةحوحب

 قايرتلا 0/0166 توصلا عاطقنال رمايملا يف ّبح ؛هنيبجنكسو لصنعلا لخ ؛خيطبلا قوعل

 سوطيدورثم
 : سفنلا رسع

 (381«لاهنموو) ءاود ءاثرمحد ءرمايملا ىف ّبح .كسملا (84601565) ةيودأ ءهرصيق نوجعم

 . كلملا ذابق 6468:فه9) ءاود ءاينولف «تيربكلا (86ةنهنه69) ءاود «مكركلا

 : باصتنالا سفنو (48505202) وب رلا

 . شاخشخلا صارقأ قيضللو رسعللو «هنيبجنكسو لصنعلا لخ ؛لصنعلا قوعل
 : فيسارشلاو ةئرلاو (20650) ردصلا (:0) عاج وأ

 . ةرزع قايرت «سوطيدورثم قايرت «يفوق ءاريطوس

 : قيتعلا (20دعط) لاعسلا

 «يدنسلا نهدلا :ةيربكلا (01«016ءكمعو) ءاود لاقي اميف ءاثليش «سوطيدورثم تاقايرتلا

 . شاخشخلا صرق «شاخشخلا قوعل هذاحلو

 :ةدملا فزنو هفذقو هثفنو (81000) مدلا فزن

 ءاود ء«شاخشخلا قوعل «ةبيجع سخاموطسرأ صارقأ ةدملل ًاصوصخ ؛سونيلاج صارقأ
 . ريشابطلا قوعل .خيطبلا قوعل ءرورهال (846016265)
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 : دبيكلا (©6010) درب

 . رمايملا يف بح «كسحلا نهد «نارايرهش «ثبشلا نهد «يزوخلا نشراوج

 : دبكلا (طونم) عجو

 ءام «تفاغلا صارقأ قيتعلل ءانامدرق مهرم ءانايطنجلا (8461ه565) ءاود «روزبلا نوجعم

 ءامب سمره نوجعم ءايساناثآ «جنذوفلا ءام عم كسملا نوجعم «ةرشعلا صارقأ ءلوصألا

 فوفس .جنالكلك ءاينولف ء«طسقلا (386«ل1همعءو) ءاود .«مكركلا (384هلنءمعو) ءارد «نيبجنلجلا

  .لصنعلا لخ .«حلم «سوطيردايت تفاغلا بح صارقأ ؛داحلا ّجولا

 : هيّوقي امو (1106:) دبكلا فعض

 ءاود مهرم «حلم «لظنحلا محشب مهرم ؛يدنكلل نوقيحمطصألا بح .ْكللا ءاود

 «يدنكلا» هبسن يذلا (34«لنهنمءو) ءاودلا «مكركلا 04هلنومعو) ءاود «نوذماللا (84ءلنهنمعو)

 «ينيصرادلا نشراوج ؛««سونيلاج» نشراوج «ثبخلا نوجعم ؛«يزوخلا «سونيلاج» ىلإ هريغو

 ؛.«يدنكلا» نع نوجعم ءانقايرت ءًادج وقم وراد شون «(آ10©) دبكلا لازهل ةدابع فوفس

 .اهعجو نم عفني ام عيمج ءايدرقنأ ءانيرجش .كسملا نوجعم

 ظ  :دبكلا مرو

 . نويندورأ صارقأ «دنوار صارقأ «سيراب ريمأ صارقأ «بيبطلا «امويق» ءاود

 ظ : دبكلا ةبالص

 .ناذجنألا نشراوج «دنوارلا صارقأ

 : لاحطلاو (1.1762) دبكلا ةبالص

 . كللا (04هلنهزهعو) ءاود «مكركلا (84ءةنءنمعو) ءاود «ةرزع قايرت «سوطيدورثم قايرتلا

 ش :هٌؤادتباو ءاقستسالا

 . سيناغاكرأ جرايأ 2 امويق (14عل1ءأط65) ءاود « سمره نلوجعم 2 سوطيدورثملا قايرتلا

 ظ : جازملا ءوس

 . تيربكلا (64ء«لنءمعو) ءاود , عوشيتخب جنالكلك فوفس ّبح «.نويبرفوألا نهد

 : جازملا ومس ءادتبا

 ءاود «سيراب ريمأ صارقأ «كللا (34ءلنءنمعو) ءاود .«مكركلا (1/4ءلتءنصعو) ءاود ءايسوريمأ

 «نارايرهش «يزوخلا ًاضيأ يوقللو «جنالكلكلا بح ها ءام ءامويق (14601هأ55)

 رخآ ' نشراوج مدلل حلصيو « شويجنف

 :ةدعملا فعض

 نخسيو «.دوعلا نشراوج «(56هدددعط) ةدعملاو (آن06:5) دبكلا فعضل مهرم «امويق ءاود

 سي ةحمق نشروج «يزوخلا نشراوج انا ا ل ل ل ءحلم ٠ «لادتعاب

 .اهداسف
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 : اهؤاخرتساو اهداسف
 .لوصألا ءام ءرخآ نهد .ءمكركلا (34ءلنومعو) ءاود ءسمره نوجعم دامش وبأ نهد

 لوضفلا اهنع عفدي ,بكوكلا صارقأ ءربنعلا نشراوج ءانقايرتو يزجلا سوطيدورثملا قايرتلا
 فوفس ءاهيقني جرايألا عوقن «يدنكلا نع نوجعمو .ينومكلا ارقيف جرايأ , جدحلعلا بح

 جرتألاو ىرثّمكلا بارش كلذكو ءراحلا حافتلا بارش «ةبيم «هنيبجنكسو لصنعلا ٌلْخ ؛يكمربلا

 . ىبرملا لجرفسلاو ىبرملا

 .هريغو .ثبخلا لفيرطأ .ًاعيمج نوقيحمطصألا بوبح «سونيلاج نشراوج
 : اهؤاخ رتسا

 . ًادج عفان تايحلا نهد ةدابعل فوفس «ثبخلا لفيرطأ «ريبكلا لفيرطألا
 : ةدعملا (11ع20 ةرارح

 . مرصحلا بارش اهنم عفني
 : ةدعملا (©010) درب

 نشراوج بح «قئاقشلا نهد ءطسقلا نهد .نوماماد نهد .«لدعم دوعلا نشراوج

 نشراوج «ثبخلا لفيرطأ «نارايرهش .يزوخلا نوقيدادنف ءشويجنفلا نشراوج «نادجنألا
 . ةنّيب ةعفنم عفني «رفسيلاط

 : ةدعملا ةلب

 . ةدابعل فوفس «لفيرطألا «ساديطسقافويه جرايأ ءيدنه بح ءارقيف جرايأ

 : ةدعملا (0دند) عجو

 «سخاموردنأ جرايأ «لوصألا ءام ءانايطنجلا (8401ه565) ءاود ,يرمتلا روزبلا نوجعم
 (0«3زهعو) ءاود ءدرولا نهد «يدنهلا بح ءانامدرقلا مهرم «نارايرهش .يلفالملا نشراوجلا

 .سويرغليف داّمض .«فوجلا عجول ديج بح «سمره نوجعم «سونيلاج نشراوج ؛طسقلا
 . جنذوفلا نوجعم ءاينولف ٠ .مكركلا (14ءلنءمعو) ءاود «نوطسرأ نوجعم

  :ةدعملا (8ةدلو) حاير

 . نيدرانلا نهد ءريبكلا لفيرطألا ءيزوخلا وراد كرزب ءاريطوس

 : ةدعملا مرو

 . ىكطصملا نهد «تفاغلا صارقأ «سيراب ريمألا صارقأ

 :ةدعملا ةبالص

 . ىكطصملا نهد

 :ةوهشلا

 . (ممءا116) ةوهشلا يوقي جنالكلكلا «تانشراوجلا
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 : ةيبلكلا (8مم6616) ةوهشلا

 : مضهلا عوس

 ًاصوصخ يلجرفسلا «ءيزوخلا ءرصيق نوجعم «ةفسالفلا نوجعم «سوطيدورثملا قايرتلا
 فوفقس «رينعلا نشراوج .«ىنومك انيرجش .كسملا نوجعم «ريبكلا لفيرطألا .«كسمملا

 «ىبرملا جرتألا ءرخآ نشراوج ءانل توقايلا نوجعم ءءارضخلا ةبح نشراوج «سيلاطاطسرأ

 بارش .ةبيملا اج هنيه ايش يطنق نودع .(111عمانعط) قاوفلا نسشراوج ءرخآ نشراوج

 .نويرزاملا صارقأ «عانعنلا

 : نايشغلاو (70هسدن) ء ءىقلا

 5 .يوادوسلاو يمخلبلل ًاصوصخ ا 2 ردم نحاول مارت

 . صاجإلا

 : يشطعلا يثغلا عفني اميف

 . ةعيبطلا لالحنا عم ناك نإو ءريشابطلا صارقأ ءانل روفاكلا صارقأ .مرصحلا بارش

 : ضماحلا (8نعء[20هم) ءاشحلا

 . ىلفالفلا بكوكلا صارقأ «ىنوّمكلا

 : لاحطلا

 .انرمحد «يزوخلا ءايدرقنأ (قوقزيلا نوجعم .جنالكلك ايو ريم ءاريطوس

 : هدلس حتفي اميف

 نوجعم ءدامس قو نهد :ةموبكلا (84علتءامعو) ءاود ءمكركلا (14ءل1ءمعو) ءاود . جرهمذاب

 . ةرشعلا صارقأ فومس ء«انامدرقلا مهرم حلم ءايسمابأ سوطيردايت ءانل توقايلا

 : ءاعمألا (2010) درب

 . ىكمربلا بح .«يدنكلل نوقيحمطصألا بح .ءاعمألا ىقني ام بح هجالع

 : ةعيبطلا سيو ((0011) جنل وقلا

 . يرمتلا نارا سشونزوريف ءعورخ نهد .داشرلا نهد ءجنالكلك ةنوطعرا

 : ((011©0) جنل وعلا (طونم) عجو

 .رصيق نشراوج «يدنه نشراوج «لّهسملا يلجرفسلا «يفقسألا ءاينولف ءعورخلا نهد

 : ةعيبطلا نيلي اميف

 صارقأ «جرطيشلا ٌبح لثم نم ليلقلا ءصاجإلا بارش «يدنهلا نوجعملا ءارقيف جرايأ



 و تانيذابارقلا ىف ةبتارلا تابكرملا ىف : ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا

 : ةظيلغلا تالّهسملا

 بح «سونيلاج جرايأ «جرطيشلا بح ؛ءادوسلل رخآ بح .يدنكلل نوقيحمطصألا بح

 بح ؛«نارايرهش ءرصيق نشراوج «سويرغليف جرايأ .باصعألا نمو دعب نم بذجي نويبرفوألا
 . ثرحلا نبا

 : لاهسإلا سبح
 «نييوارفصلل مرصحلا بارش ؛يدنكلل مهرم .ءكسمملا يلجرفسلا ءسوطيدورثم قايرتلا

 بارش «ةبيم «سيلاطاطسرأل فوفس «شويجنفلا نم ةخسن «ةحيمق «نييوارفصلل حلم فوفس
 .ريشابطلا صارقأ .رانلجلا صارقأ «ىبرملا لجرفسلا «ىرثّمكلا بارش «عانعنلا بارش « حافتلا

 .رسعلل نوطامارقمايد صارقأ ءروزبلا صارقأ
 : ةدملاو (81000) مدلا (]21ة20ء2) لاهسإ

 .رانلجلا صارقأ «نوطامارقمايد صارقأ

 : جحسلاو ءاعمألا حورق

 ءايساناثأ ءرخأ صارقأ ءانل صارقأ .سمره نوجعم «ةرزع قايرت «سوطيدورثم قايرتلا
 .روزبلا صارقأ «نوطامارقمايد صارقأ ءرانألجلا صارقأ .«كلملا ذابق (84641ك569) ءاود

 : صغملا

 «سمره نوجعم ءريحزلا فوفس «نيدرانلا نهد «شونزوريف ءاثايلقم ءروزبلا صارقأ
 نشراوج «ةملس يبأ نشراوج قايرتلا ,ةضيهلا فوفس ءرانلجلا صارقأ .نويرزاملا صارقأ
 ارحل كح

 : ةدعقملا (©هن10) عجو

 . جنالكلكلا نهد

 :ريساوبلا

 ءاثايلقم فوفس «هللا ةيطع فوفس «ةريبه نبا ّبح .يدنهلا نوجعملا «كلملا نشراوج
 . يدنسلا نهد

 : ةناثملاو ىلكلا (مهن») عاج وأ

 نشراوج .جنالكلكلا نوجعم ءانجرايأ ءانقايرت «ةرزع قايرت ءسوطيدورثم قايرتلا
 .ناذجنألا

 : امهدرب ةهج نم (81007) ةناثملاو ىلكلا عفني اميف

 . نشراوج «ةيلكلا دربيل ّبح .عورخلا نهد «جنكاكلا صارقأ هنم ءامهيّوقي ام عيمج

 :امهعجو نم عفني اميف

 .ةعيملا نهد .ىبرملا زوجلا .جنكاكلا نلوجعم ءمكركلا (3216016565) ءاود « سمره نوجعم

 : ةناثملاو ةيلكلا يّقني اميف

 . ةنيب ةعفنم عفني ربنعلا نشراوج ءهانجوانأ ءايدرقنأ «١ سوطيدورثم « سوطيردايت



 تانيذابارقلا ىف ةبتارلا تابكرملا ىف : ىلوألا ةلمجلا /سماخلا باتكلا ه5

 : ةناثملا (2 ءاد>2هد) ءاخ رتسا

 .رخألا تالفيرطألا «ثبخلا لفيرطأ «سونيلاج جرايأ

 2: (5انو) حبقلا و (81000) مدلا (102256) لوب

 . جنكاكلا صارقأ «جنكاكلا نوجعم

 : هريطقتو (8ماد:ء5ن5) لوبلا سلس

 . عفان سونيلاج جرايأ لاقي اميف ءاثليش «ةفس'زافلا نوجعم

 : ةاصحلا

 (316ل1كمعو) ءاود ءكللا (26ءةنءمعو) ءاود ءايسوريمأ «ةرزع قايرت «سوطيدورثم قايرت

 . سخاموطسرأ صارقأ ؛(ان:15©) لوبلا يف لمرلا جرخي رمايملا يف بح «تيربكلا

 : مح رلا (©010) درب

 .اثرمحد .جنالكلكلا نهد «نيدرانلا نهد «ةعيملا نهد

 : محرلا (77:5945) حاير

 . جنيبكساكلا

 : مح رلا (طدند) عاج وأ

 « شونزوريف . لماوحلا نم اضوضَخ ءاينولف ١ جرهمذاب ءانرمحد ءايدرقنأ «لاقي اميف انليش

 . ةجزرف مكركلا (0401ه565) ءاود « سويرغليف داّمْض بح «سيناغاكرأ جرايأ

 : مح رلا (5 هدول دا1هم) قانتخا

 : محرلا ةبالص

 .نارفعزلا نهد .مكركلا (3/1ءلنءنمعو) ءاود «ىكمربلا (346ل1ء265) ءاود بح

 : ثمطلا داسف
 . ثيخلا نوجعم .روزمبلا صارقأ ؛ جنالكلك . سوطيردايت هحلصي

 : نينحلا ظفحيو لماوحلا عفني اميف

 . صارقأ شونزوريف «ناغراطفقلا «لاقي اميف اثليش «سوطيدورثم قايرتلا فوفس
 : (5012002) اسنلا قرعو (002 سرقنلاو (3هذه0 لصافملا (مهةنه) عاج وأ عفني اميف

 «روزبلا نوجعم ءايدرقنأ « سمره نوجععم «ةفسالفلا نوجعم «لاقي اميف اثليش ءاريطوس

 نسشراوج « يدذنه نشراوج (612516155) دامض ءاينومقسلا نسشراوج سوطيردايت «سيناغاكرأ جرايأ

  لوضفلا اهنع عفديو «(10100 لصافملا نخسي ةعيملا نهد «(60106) سرقنلا نم اصوصخ ءرصيق

 : اسنلا قرع عفني اميف
 نهد «ذاشمار نهد ءارقيف جرايأ «كلملا ذابق (064«لنهن565) ءاود «ةيمغلبلا للعلل نشراوج
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 حايرل ًاصوصخو «جنالكلك :(862:15) اسنلا قرعل ًاصوصخو ؛جنالكلكلا نهد «دالفنفلا
 . حلم جرطيشلا ٌبح ءاهداعترال ًاصوصخو ءومغط جرايأ (10150) لصافملا

 : رهظلا (2ةند) عجو عفني اميف

 نهد .جنالكلكلا نهد «ذاشمار نهد ءدندلا بح .حاجنلا بح .«سيناغاكرأ جرايأ

 . ىبرملا زوجلا ؛ثبخلا نوجعم يدنه نشراوج «جنالكلك ءرخآ بح . جرطيشلا بح «نويبرفوألا
 :بلصلا (©ةند) عجو عفني اميف

 : نيوقحلا (موند) عجو عفني اميف

 . سمره نوجعم نويبرفوألا نهد انل ةخسن جرطيشلا ٌبح

 ةيناثلا ةلمجلا ]
 ص زف (10156355) ص ,- يف ةهيزجملا (854ع01ء1265) ةيودلا ىف نيذابا رق لا نم

 (101563565) ضرمب صخأ وه ام ةبكرملا (84«لنءه569) ةيودألا نم 5 درون ةلمجلا هذه

 عيمجب ةطاحإ باتكلا اذه أرقي نمل نوكتل :ىلوألا ةلمجلا يف ليق ام ركذ ديعن نأ دعب «ضرم

 برجلا تاجلاعم رصح دارأ اذإ الثم هنأل كلذو ءادج اهنم ريثكلاب وأ (1:هدنصأ50) تاجلاعملا

 ةدحاو ةعاس ىف فرعيف .ةدرفملا (0646011565) ةيودألا باتك وهو «ىناثلا باتكلا ىلإ دمع (هط)

 ثلاثلا باتكلا باوبأ ىلإ لقتنا اذإ مث «لوادجلا يف ةيئزجلا 01ه كم ةيودألا عيمج رصح

 ىلإ لقتنا اذإ مث «ةروكذملا (1:63(م680) تاجلاعملا رصحف :(16غ)) برجلا باب بلط عيبارلاو

 تاجلاعملا رصح ىلإ ليبس هل نوكيف ءةبكرملا (1«ءةاصع1) تاجلاعملا ىقاي رصح نيذابارقألا

 . تالاقم ينامث ةلمجلا هذه انمسقو ءاهلج وأ اهلك ةيئزجلا (1:ةةطصعه)

 ىلوألا ةلاقملا

 هيف أم وق (8620) سأ رلا لا وحأ ىف

 . سينوطنأل عادصلل ردخم هعفني : عادصلا

 ةعبرأ نويفألا وهو شاخشخلا نبل ءالاقثم رشع ةتس نوناذافاغلا نبل ذخؤي :هطالخأ
 .ليقاثم ةعبرأ رم «ليقاثم ةعبرأ جنبلا رزب «ليقاثم ةعبرأ نوسينأ «ليقاثم ةعبرأ نارفعز «ليقاثم
 جيتحا اذإف . لظلا يف ففجيو «ةصرقأ هنم لمعت مث لخب عيمجلا نجعي «ليقاثم ةعبرأ اينومقس

 ءرخآلا (7ةصماء) غدصلا ىلإ (1عصم15) غدصلا ذح نم ةهبجلا ىلع تيلطو لخب تفيد اهيلإ

 .اهلطاو ءاملاب اهفدف محي ليلعلا ناك نإف

 : سونوطنأ هلمعتسي ناك صرق
 نم مرصحلا ءام ةراصعو رمو نويفأو اينومقس «ليقاثم ةعبرأ راغلا بح ذخؤي : هطالخأ

 نم كلذ نجعي «ليقاثم ةينامث دحاو لك نم مامنو نارفعزو سفركلا رزب «ليقاثم ةعبرأ دحاو لك
 . ءالط لمعتسيو ةصرقأ هنم لمعتو ءهيفكي ام رادقمب لخلا
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 :طوعس

 (8مناءمدز) عرصلا هبيصي نمو «ليوطلا دمرلاب يلتبي نم عفنيو «(81629) سأرلا يقني

 . ةريثك (00ذ56ا56) ةبوطر (1816ع30) ساأ ل نم ردحي و

 نان «لاقثم رامحلا ءاثق ةراصع «لاقثم رداشون «نالاقثم زينوش ذخؤي : هطالخأ

 نهدب وأ ءنسوسلا نهدب وأ «نوينوارقس هل لاقي يذلا تيزلا نم تيزب نجعيو ءامعان اقحس

 ىلطي نأب لمعتسيو ءانإ يف ريصيو .ةبطر ةباذإ نافل دما عمشلا نخث يف ريصي ىتح ءانحلا

 . ءاوهلا قشنتسي نأ ليلعلا رمؤيو «نيرخنملا فوج يف هنم
 :رخآ (521141) طوعس

 . هتعاس نم عادصلاو (©هند) عجولا نكسيو «ىذأ الب يقني

 «لاقثم رمحأ قروب «نالاقثم نسوسلا لوصأ «ليقاثم ةينامث ميرم روخب ذخؤي :هطالخأ

 . لمعتسيو طلخي

 : رخآ (5ج111) طوعس

 سدس نوناذافاغلا .فصنو ةيقوأ بالبللا قرو ةراصع «ىقاوأ ثالث ميرم روخب ذخؤي

 هيلإ تجتحا اذإف «جاجز نم ءانإ يف هب ظفتحيو طلخي .لاقثم سدس رامحلا ءاثق ةراصع «لاقثم

 :هي طغتساو ةأرفا نيلي ةقوو ائيشاهنم ذخف

 : (5ما17) طوعس ةفص

 (0عدص) ءاضعألا ءاخ رتساو (20121 مدةلزنؤنو) ةوقللاو (ةعهلزتا9) جلافلا نم عفني

 (©019) دربلا نم ضرعت يتلا ددسلاو «ةبطرلا ةدرابلا (©هنم) عاجوألا عيمج نمو «شاعترإلاو

 . بصعلاو (14115165) لضعلا يف ةبوطرلاو

 ريصع نمو «قلسلا لوصأ ريصع نمو «بطرلا لظنحلا لوصأ ريصع نم ذخأت : هطالخأ

 . نيمهرد نزو دحاو لك نم لمرحلا بحو زينوشلا نمو .ةقعلم دحاو لك نم ةبطرلا لوصأ
 مث «طلتخي ىتح ريصعلا اذهب امهعمجا مث ءًاديج ًاقحس ناقحسيو «لمرحلا بحو زينوشلا قدُي
 ضيرملا هنم طعساو «ةيراج مأ نبل نم طعسمب هفدو قناد ةنز هنم ذخف هيلإ تجتحا اذإف ءهعفرا

 . لوضفلا نم هيف امم سأرلاو (8ةنه) غامدلا يقنيو نخسيو ءددسلا حّتفي هنإف

 ظ : رخآ (5مان6) طوعس

 . ةمداقتملا (81620) 0 رلا (طونص) عاج وأ نم عفان

 ءمهرد دحاو لك نم كسملاو روفاكلاو ربنعلاو اًوب زوجلاو يايموملا نم ذخؤي :هطالخأ *

 ذدخؤيو «ناسلب نهد نم ءيشو قبنز نهدب نجعيو طلخي مث ءهتدح ىلع اهنم دحاو لك قحسي
 . هب طعسيو هايملا ضعب عم فاديو «تابح تس نزو هنم

 ظ : جرايأ ةفص

 . ةئيدرلا للعلاو لوضفلا نم هيف ام ضفنيو «(51680) سأرلا يقني ءبّرجم *

 نمو ردنكلا نمو «ليقاثم ةرشع هرشقو هبح نم ىقنملا لظنحلا محش نم ذخؤي :هطالخأ
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 ّرملا نمو «لاقثم نارفعزلا نمو «ليقاثم ةعبرأ دحاو لك نم لفلفرادلاو دوسألاو ضيبألا لفلفلا

 «ليقاثم ةعبس يوشملا اينومقسلا نمو «لاقثم دحاو لك نم اشاحلاو قشألاو ردنكلاو ربصلاو

 . ليقاثم ةعبرأ هنم ةبرشلاو «ءامب نجعُيو لخنُيو قدُي «نالاقثم نيتنسفألا ةراصع نمو

 : سوطسوي ىلإ بسني رخآ جرايأ ةفص
 لاحطلاو (5:همص265) ةدعملا (©ةن») عجو نمو .ةواشغلاو (81620205©) عادصلا نم عفني

 . (1102) دبكلاو

 محش نمو 23010111 1 ]1 ] ] ] ذآ : هطالخأ

 نم دوسألاو ضيبألا لفلفلا نمو سدوخوطسألا نمو «نالاقثم هبحو هرشق نم ىقنملا لظنحلا
 روشق نمو .ليقاثم ةتس نارفعزلا نمو «ليقاثم ةثالث ّرملا نمو ءالاقثم رشع ةتس دحاو لك

 ةتس دحاو لك نم ؛ةخيلسلاو لبنسلاو يوشملا ليقشألاو اينومقسلاو ربصلاو دوسألا قبرخلا

 ةنودألا قست. يفاقم نتاع د جاو: نك نه و ويبركرالاو صرراغسلا نمو« الاققم ركع
 . ليقاثم ةعبرأ هنم ةبرشلا ,.نجعتو .طلختو غومصلا عقنتو « ةسبايلا (8460101865)

 : سويرد ىلإ بسني رخآ جرايأ ةفص
 .ًامهرد نورشع دحاو لك نم ردنكلا نمو هّبحو هرشق نم ىقنملا لظنحلا محش نم ذخؤي

 نمو «مهارد ةسمخ دحاو لك نم ضيبألا لفلفلاو يلبجلا سفركلا رزبو جرحدملا دنوارزلا نمو

 ينيصرادلاو يريفاصعلا بيطلا لبنس نمو «مهارد ةينامث دحاو لك نم ريشواجلاو جنيبكسلا

 (31ءلنهنصعو) ةيودألا قدت . مهارد ةعبرأ دحاو لك نم ةدعجلاو ليبجنزلاو نارفعزلاو ةخيلسلاو

 م ل لا

 د نع وتمر لع عت هارد ةرشع دحاو للك نم ربصو درت ذي: ا
 ةفيعضلاو «نامهرد هنم ةيوقلا ةبرشلا ءنيمهرد دحاو لك نم حلمو نوسينأ «مهارد ةثالث دحاو
 . لاقثم

 : رخآ بح ةفص

 .ءادوسلا نم عادصلل عفان

 جرايأ ءمهارد ةثالث جيافسب «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم نوقيراغو نوميتفأ ذخؤي : هطالخأ

 «نامهرد دروزاللا رجح .مهارد ةسمخ دوسأ جليله ءفصنو نامهرد حلم .«مهارد ةعبس

 . فصنو نامهرد ةبرشلا

 : لوصألا ءام خيبط

 :(8مناءمور) عرصو راودلو (©01ءوص) مغلب نم عادصلل عورخلا نهدب ىقسي

 . مهارد ةرشع دحاو لك نم جنايزارلا لصأ روشقو «سفركلا لصأ روشق ذخؤي : هطالخأ

 .مهارد ةينامث دحاو لك نم جرحدم دنوارزو بيطلا لبنسو يلبج جندوفو رخذألا لوصأ
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 ةثالث ىكطصم «مهارد ةعبرأ نوميتفأ . مهارد ةينامث نزو رفصأ جليله .مهارد ةعبس جرتهاش

 جرايأ هيف عقنيو « لطر ىقبي ىتح ءام لاطرأ ةعبرأب خبطي ءمهارد ةعبرأ ةدعج «فصنو مهاأرد

 . عورخلا نهد مهرد نزوو «يقاوأ ثالث موي لك يف هنم ذخؤيو .مهارد ةعبرأ ارقيف

 . طالخألا لّهسي عماج

 نوثالث صاجإ «مهارد ةرشع دحاو لك نم يلباكو رفصأو دوسأ جليله ذخؤي : هطالخأ

 ةثالث خبطت «مهارد ةثالث نيتنسفأ «مهارد ةعبس جرتهاش ءًامهرد رشع ةسمخ يدنه رمت ءأددع

 ةعبرأ ربصو «دبرت مهرد هيف سرميو «لطر اثلث هنم ذخؤيو «فصنو لطر ىقبي ىتح ءام لاطرأ
 هيف سرمي نكلو «راثنلا كلذ هيف قلي مل فيعض هدارأ نإو ءبرشيو «ناقناد نوقيراغ «قناود

 .برشيو «مهارد ةرشع بحلا عوزنم ربنش رايخلا

 ظ : ةقيقشلا ىف

 غدصلا ىلإ (76مما) غدصلا نم ًاثالث وأ نيترم اهب يلط اذإ ًالامعأ لمعتو عفنت ةصرق
 . ( 1 عمم م1 عوز

 ٌرملا نمو .ليقاثم ةرشع دنقلقلا نمو ءالاقثم رشع ةسمخ نارفعزلا نم ذخأت : هطالخأ
 نمو .ليقاثم ةثالث دحاو لك نم راطقلقلا نمو «ةسبايلا مرصحلا ةراصعو نويفألاو ّبشلاو

 . هلمعتساو جوزمم لخب هفدأف هيلإ تجتحا اذإف «ةصرقأ هنم لمعتو «فايشلا قحسي

 : ةقيتعلا ةقيقشلل (846015265) ءاود ةخسن

 «لاقثم فصن نويبرفوأ «نالاقثم نارفعزلا ([8ةمهانعو) طلخ «نالاقثم ضيبأ لفلف ذخؤي

 طلختو (84601هه65) ةيودألا هذه قحست «لاقثم فصن نيقارولا زيخ .لاقثم فصن مامحلا ءرخ

 . ّىشلا كلذ نم ةهبجلا نم فصنلاو (16دماه:) غدصلا ةلضع اهب ىلطيو ء«لخب نجعتو

 ةيناثلا ةلاقملا

 (1215ع258) ضا رمألا نم كلذب قلعتي ام و (81©) نيعلا ىف

 : نيعلا ىلإ داوملا بلحتو (0م:طدنسند» دمرلا ىف

 . سولقاب لهأ نم لاحك لجر هْفلُأ (58:ممهوز[هد7) فايش هعفني

 نورشعو ةعبرأ تورزنأ ءالاقثم نوعبرأو ةينامث اثيمام (50ممهوؤ:ه23) فايش ذخؤي : هتخسن

 ةتس غمص «ليقاثم ةينامث حوربيلا ةراصع ءألاقثم رشع انثا نويفأ ءالاقثم رشع انثا جنداش ءآلاقثم

 :م ونلا بلاج ىمسي (5انممهقأغ053) فايش

 . بلحتلا ةيوقلا داوملا بلحت نمو ءمرو لك نمو ءديدشلا (هنه) عجولا نم عفني

 نويفأو ٌرمو نارفعز «ليقاثم ةينامث تورزنأ ءالاقثم نورشعو ةعبرأ اثيمام ذخؤي : هتخسنو

 4١م "ج بطلا يف نوناقلا
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 لمعتسيو ءرطملا ءامب نجعي ءآلاقثم رشع انثا غمص «ليقاثم ةينامث دحاو لك نم «قرحم جازو

 . ضيبلا ضايبب
 : سطارطسرأ 0460:ك565) ءاود ةفص

 اهنم ليسي ىتلا (822 نذألا عفنيو . قيتعلا (0م(طهارصن2) دمرلاو (1[ءط) برجلا نم عفني وهو

 . مفلا يف عقت يتلا ةلكآلاو ءاهلامدنا رسعي يتلا حورقلاو (©اد5) حيق

 «لاقثم ثلث لفلف «لاقثم قرحم جاز «لاقثم ّرم «نالاقثم قرحم ساحن ذخؤي : هطالخأ

 نرد م ا يلم «يقاوأ عست بارش «لاقثم فصن نارفعز

 «بنعلا ديقع اهيلع يقلأ فج - اذإف «بارشلا قحسلا يف اهيلع شريو . ةسبايلا (3460161268)

 ياست ءانإ ىف فيستا رانب خبطيو ؛ ءانإ يف رّيصيو هب قحسيو

 : «سناسكو ليف» هفلأ ءالط ةفص

 . ديدشلا عجولاو ةريثكلا ةداملا نم عفني

 قيوس «ليقاثم ةتس ردنك «ليقاثم ةينامث جنبلا رزب «نالاقثم يرط درو ذخؤي :هتخسن

 ةعبرأ حوربيلا ةراصع .ةيوشم ةدحاو ةضيب ةرفص .ليقاثم ةعبرأ رم فقر شع ةيئاهك يفشلا

 هنم لمعيو اجلا رادو سابو ورجع .ليقاثم ةعبرأ نويفأ «نالاقثم نارفعز «ليقاثم

 . لمعتسي مث صارقأ
 : يبهللا هل لاقي رخآ (04601265) ءاود ةخسن

 ةعبرأ ضيبأ لفلف «ليقافم ةتس نارفعز ءآلاقتمرشعاانثا لوسكمو قرحم ساخن ذدخَوي
 بارشب نجعي ءالاقثم رشع انثا غمص «ليقاثم ةعبرأ دحاو لك نم «نويفأو ّرم «ليقاثم

 . لمعتسيو

 : مامحلا لبق لمعتسي (51102051019) فايش ةفص

 «بطرتلا ةرسع (816) نيعلا تناك ىتم ةصاخو «ةريثكلا داوملا (8101ه8) تدايت نع معني

 ديدشلا (0ماطهلطن2) دمرلا راثآ نم راثآ هيف نوكت ىتح .هنول يف ضايبلا ىلإ ًالئام اهمرو ناكو

 هيف رمأن تقو ىف هلمعتسن نأ انل ىغبني امنإو ءاهداوس ىلع (5©) نيعلا ضايب هيف ولعي يذلا

 ْ ١ . هبقع يفو مامحلا لوخدب ليلعلا

 لينا ةعيس رد «لتاتناةئانق سرطحم اننا لاقي شل ةزاحسبلا نس دجال هطالخأ

 نجعي «ليقاثم ةعبرأ رم «ليقاثم ةينامث دحاو لك نم «غمصو نويفأو لوسغم قرحم ساحن

 . ةريثك ًارارم هنم (86) نيعلا يف رطقي نأب ًاقيقر ضيبلا ضايبب لمعتسيو «ةيافكلا رادقم بارشب
 : رخآ (511م20351602570) فايش

 .«لاحكلا سايمرأ» هفلأ مامحلا لبق لمعتسي

 دمرلا نم عفنيو ؛ا زيبك اكديت ةغوي نس ايعكستو .ةديدشلا (مهنم) عاجوألا نم عفني

 : ًاضيأ قيتعلا (0ماطدتسند)

 دحاو لك نم غمصو نويفأو لوسغم قرحم ساحن «ليقاثم ةينامث ربص ذخؤي : هطالخأ
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 ةثالث رذتك «ليقاثم ةعبرأ ايميلقإ «ليقاثم ةينامث نارفعز ءالاقثم رشع انثا ّرم ءالاقثم رشع ةتس
 نأ يغبنيو ءاقيقر فاديو «ضيبلا ضايبب لمعتسيو «نويسيدنق هل لاقي بارشب نجعي «ليقاثم

 (6)5) نيعلا عدي مث «عبرأ وأ تاعاس ثالث لك نيب اميف ةقرفتم تاقوأ يف هنم (5816) نيعلا لحكي

 : حجنم (5انم2051101) فايش ةفص

 ساحن «ليقاثم ةتس ايميلقإ ءالاقثم نوعبرأ دحاو لك نم ايقاقأو دمثإ ذخؤي : هطالخأ

 لك نم ضّضخو لبنس «ليقاثم ةينامث صاصرلا جاذيفسأ ءالاقثم رشع ةعبرأ لوسغم قرحم

 غمص «نالاقثم دحاو لك نم قرحم راطقلقو نويفأو ربصو رتسديبدنج , ليقاثم ةعبرأ دحاو

 .وه ام نخثلا ىلإ فاديو ضيبلا ضايبب لمعتسيو .درو هيف خبط دق ءامب نجعي ءالاقثم نوعبرأ

 : جذاسلا فلؤملاب فرعي («سونيلاجا هفلأ (511مم0511019) فايش ةفص

 . اهطاطحنا دنع للعلاو ةديدشلا (©ةن») عاجوألا نم عفني

 قرحم ساخن ًالاقفم نوعبرأ «انقاقأ :ءالاقتم رقع ةعتس +لوستم انميلكا لشؤي : هظالخأ
 ربصو نارفعزو بيطلا لبنسو جذاسو ضضحو نويفأ ءالاقثم رشع ةعبرأ ءلوسغم

 نم لوسغم دمثإو صاصرلا جاذيفسأ «ليقاثم ةعبرأ ءّرم «نالاقثم دحاو لك نم ءرتسديبدنجو

 : اضيأ (©ة2ان5ع) ةلعلا ءادتبا ىف لمعتسيو

 :فايش

 .ةديدشلا (مهنم) عاجوألا نم عفني «ةكلم ةأرما هتفلأ سنقق هل لاقي

 ءاريثكو اشن ءالاقثم نوعبرأ لوسغم جاذيفسأ ءالاقثم رشع ةتس ايميلقإ ذخؤي : هطالخأ
 تفولا ناح اذإف .ءرطملا ءامب نجعي ءالاقثم رشع انثا غمص «نالاقثم دحاو لك نم نويفأو ايقاقأو

 . ةيرط تاضيب عبرأ ضايب هيلع قلأف (5انمم0هو029[:5) فايش هنم ذختي نأ جاتحي يذلا

 : ىفيصلاب بقلي (51مم0هو:6هد0) فايش

 نورشع دحاو لك نم صاصرلا جاذيفسأو «ءسوماش نيطو .ءلوسغم قرحم ايميلقإ ذخؤي
 ليقاثم ةسمخ ءاريثك .نالاقثم دحاو لك نم ردنك رشقو ايقاقأو لوسغم ساحنلا روشق .الاقثم

 . ضيبلا ضايبب لمعتسيو ءامب نجعي .الاقثم رشع ةسمخ غمص

 :«بلغي ال ىذلا بكوكلا» هل لاقي (5امم0510:32)» فايش

 «ةخسولا حورقلاو ءجرسوملاو (©دوؤداهو) روثبلاو «ةديدشلا (©هن5) عاجوألا نم عفني

 .راثآلا بهذيو .ولجيو .ةقيتعلا للعلاو .ةلكأتملا حورقلاو

 رشع ةتس دحاو لك نم لوسغم صاصرلا جاذيفسأو لوسغم قرحم ايميلقإ ذخؤي : هطالخأ

 «ساحنلا اهيف صلخت ىتلا تويبلا دامر .ًالاقثم رشع انثا دحاو لك نم «لحك ءاشن ءآلاقثم



 دقي ضرم ضرم ىف ةبّرجملا ةيوذألا ىف نيذابارقألا نم : ةيناثلا ةلمجلا /سماخلا باتكلا

 نويفأ «نالاقثم ّرم .ليقاثم ةينامث دحاو لك نم سوماش نيطو ءلوسغم قرحم برسأو

 . رطملا ءامب نجعي ليقاثم ةينامث ءاريثك «نالاقثم

 : سطارقواب (5انمم051057) فايش

 . حجم (5انمم051605/) فايش وهو

 نم ساحنلا روشقو نويفأ ءالاقثم رشع انثا دحاو لك نم نارفعزو ايميلقإ ذخؤي : هطالخأ
 «ليقاثم ةسمخ دحاو لك نم لوسغم قرحم رابأ وأ ىقنم ناقروباش روشق «ليقاثم ةتس دحاو لك

 انثا دحاو لك نم غمصو درونا ةراصع «نالاقثم ايقاقأ «نالاقثم بيطلا لبنس «ليقاثم ةثالث رم

 . لمعتسيو رطقلا ءامب نجعي ءالاقثم رشع
 : (سليب) هفلأ يدرولاب بقلي (51مم051غ05/) فايش

 (منكدلءو) رثبلاو «ةريثكلاو ةفيطللا داوملا يلج نمو ءديدشلا (طهنه) عجولا نم عمني

 . جرسوملاو
 نويفأ «ليقاثم ةعبرأ نارفعز «ليقاثم ةعبرأ عامقألا عوزنم يرط درو ذخؤي : هطالخأ

 لمعتسيو رطملا ءامب نجعي «ليقاثم ةثالث غمص «لاقثم سدس بيطلا لبنس ؛لاقثم سدس

 ظ . ضيبلا ضايبب
 : نسحلاب بقلي يدرو رخآ (511مم0511017) فايش

 .ةروكذملا (©3056) للعلا هذه نم عفني

 ةتس اشن ءالاقثم رشع انثا نارفعز ءالاقتم نورشعو ةعبرأ ىقنم يرط درو ذخؤي : هطالخأ

 .ورسلا قرو ةراصعب نجعي «ليقاثم ةينامث ءاريثك «ليقاثم ةعبرأ نويفأ «ليقاثم ةعبرأ رانْلج ليقاثم
 : «سونيطناراط» هفلأ يدرو (51ن5م05101ا1) فايش

 لبنسو «ساحنلا اهيف صلخي يتلا تويبلا دامر ءالاقثم رشع انثا يرط درو ذخؤي :هطالخأ
 . رطملا ءامب نجعي «ليقاثم ةعبرأ دحاو لك نم غمصو .نويفأو نارفعزو

 : ربكألا فايشلا ىمسيو «ساروغايد» هفلأ يدرو رخآ (8دممون؛هد) فايش
 يف ةثداحلا ةجئاهلا ةرئاغلا حورملاو (©نوؤ0165) رثبلا عضاومو ديدشلا (2هنه) عجولا نم عفني

 رسعي يذلا قيتعلا دمرلاو ءاليوط ًارهد بلحتت يتلا د رو 60:262©(2) ةينرقلا ةقبطلا

 ش .هؤورب

 لوسغم قرحم ايميلقإ ءالاقثم نوعبسو نانثا عامقألا عوزنم يرط درو ذخؤي : هطالخأ

 «ليقاثم ةثالث ءدمثإ «ليقاثم ةثالث «نويفأ «ليقاثم ةتس «نارفعز ءالاقثم نورشعو ةعبرأ
 «ليقاثم ةعبرأ رم «نالاقثم بيطلا لبنس «نالاقثم ساحنلا روشق «ليقاثم ةتس هنم يقلي مهضعبو

 ةعبرأ غمص « ليقاثم ةثالث هنم نوقلي موقو «نالاقثم راجنز «ليقاثم ةتس هنم يقلي سانلا ضعبو

 .نبللاب لمعتسيو رطملا ءامب نجعي ءًالاقثم نورشعو

 : حجنم (51م0250[7051) فايش

 .داوملا بلحت نم عفني نيمسايلاب لختي



 ضرم ضرم يف ةبّرجملا ةيودألا يف نيذابارقألا نم :ةيناثلا ةلمجلا /سماخلا باتكلا ها:

 دامر ءالاقثم نوعبرأو ةينامث دحاو لك نم «نيمسايلا ةراصعو ايقاقأ ذخؤي .: هطالخأ
 ةعبرأ نويفأ ءالاقثم نورشعو ةعبرأ دحاو لك نم «نارفعزو ساحنلا اهيف صلخي ىتلا تويبلا
 ساخن +ليقاثم ةعبرأ جنبلا ةراضع «ليقاثم ةعنرأ رم «ليقاثم ةقس ىرخأ ةخست يفو .ليقاثم
 .بارشب نجعي ءالاقثم نوعبرأ غمص «ليقاثم ةعبرأ ءلوسغم قرحم

 : يحافتلا هل لاقي (5مم051057) فايش

 حورقلاو (طانككناءو) رثبلا نم عفنيو ١ (11ءلنءصعو) ةيودألا سم هنيع لمتحت ال نمل حلصي

 للعللو ةريبكلا ةدامللو جرسوملا نمو «(002568) ةينرقلا ةقبطلا يف ةثداحلا ةخسولاو «ةرئاغلا

 .دهعلا ةبيرقلا

 «لوسغم صاصرلا جاذيفسأ ءآلاقثم رشع ةتس «نبلب أفطم قرحم ايميلقإ ذخؤي : هطالخأ
 ضايبب لمعتسيو ءرطقلا ءامب نجعي «نالاقثم ءاريثك «ليقاثم ةعبرأ نارفعز «ليقاثم ةينامث
 :نشيللا

 : رخآ (5112205160159) فايش

 . حجنم (01[50022051]) فايش وهو «سايروس» هْفْلُأ يذلا مسالا ريفا قتشم مساب بقلي

 نيعلا يقآم نم ربكألا قأملا يف يذلا محللا باهذ نمو ةقيتعلا (©ةنت) عاجوألا نم عفني
 يف جرخي يذلا (4طوهءوو) جارخلا نمو (8منمط0:2) ةعمدلا اهل لاقي يتلا (0هدد5ء) ةلعلا يهو (51/6)

 .روصانلا وهو (عدهاطانو) قأملا اذه

 نورشعو ةينامث دحاو لك نم ءلوسغم قرحم جنداشو لوسغم ايميلقإ ذخؤي : هطالخأ
 ءالاقثم نوعبرأو ةينامث رم ءآلاقثم نورشعو ةعبرأ ساحنلا اهيف صلخي يتلا تويبلا دامر ءالاقثم
 ؛ليقاثم ةتس غمص ءًاددع ةبح نوثالث ضيبأ لفلف «ليقاثم ةتس نويفأ «ليقاثم ةعبرأ نارفعز

 سانلا ضعبو ءًاقيقر نوكيو ءدهعلا ةبيرقلا عضاوملا يف ضيبلا ضايبب لمعتسيو بارشب نجعي
 . الاقثم رشع ينثا نارفعزلا نم هيف يقلي

 ظ : يدنهلاب بقلي يئا وه نو فايش

 لكأيو ءةكحلاو داسفلا نم عفنيو :(0ماطهلسنه) دمرلا نم عون لك نوك عنمي نأ هنأش نم

 .هلذعيو هعم ردكتت ال اظفح هب لحكت يتلا ظفحيو ءراثآلا بهذيو (816) نيعلا قأم

 نورشعو ةعبرأ يسربق ايميلقإ ءالاقثم نوعبرأو ةينامث صاصرلا جاذيفسأ ذخؤي :هطالخأ
 «يبرجلا :هريسفتو نوقيروسف هل لاقي يذلا طلخلاو نوينامرأ «ليقاثم ةسمخ يدنه دادم ءآلاقثم
 نهد «ليقاثم ةتس ضيبأ لفلف . ليقاثم ةسمخ دحاو لك نم نويفأو «سبايلا مرصحلا ةراصع نمو
 ءالاقثم رشع ةتس غمص «ليقاثم ةتس هنم ىقلي ىرخأ ةخسن يفو «ليقاثم ةينامث (؟هدواد© ناسل

 . لمعتسيو رطقلا ءامب نجعيو قدي «نالاقثم ينيصراد

 : ءاود ةفص

 . ([169 ةرارحلا ةبلغ نم جيهي يذلا (6)8) نيعلا مروو «ديدشلا مرولا نم عفني ظ

 يبرع غمص «مهارد ةتس دحاو لك نم جاديفسأو جرهزليفو ءاريثكو نويفأ ذخؤي : هطالخأ



 هامه ضرم ضرم يف ةبّرجملا ةيودألا يف نيذابارقألا نم : ةيناثلا ةلمجلا /سماخلا باتكلا

 رطملا ءام نم نيلطرب هخبطاف ًاثيدح مرفسهاش ذخ مث ءهقحساو ًاعيمج هقد ءامهرد رشع انثا
 يف هففجو صمحلا لثم ًافايش هعنصا مث «ءاودلا هئامب نجعاو هفص مث ثلثلا ىلع ريصي ىتح

 ءامب وأ ءضيبلا ضايبب وأ ةأرما نبلب وأ دراب ءامب هكحف (5:©) نيعلا لحكت نأ تدرأ اذإف «لظلا

 وأ اليم رشع دحأ ةادغلاب (56) نيعلا هب لحكا مث ءنسم وأ فدص ةعطق ىلع ةخوبطملا ةبلحلا

 نيعلا يّوَقيو اهيلإ بلحتت يتلا ةلبلا عطقيو «(51620 ةرارحلا رسكي هنإف كلذ لثم يشعلابو « ةعبس

 . مرولا بهذيو (1)

 : ءاود

 ةرارحلا نكسيو ةةليلا يهدم .مرولا 558 .ءديدشلا (0م(ط2اصن2) دمرلا نم عفني

 . (81عه()

 نزو نارفعزلا نمو ءائيمام (5نممدونامم») فايش ًامهرد نيعبرأو ةينامث نزو ذخأت : : هطالخأ

 ريصع صرق نمو جرهزليف نمو «ًامهرد رشع ينثا نزو نويفألا نمو ءًامهرد نيرشعر ةعبرأ
 لوصأ تعطق دق يذلا بطرلا درولا قرو نمو مهارد ةتس دحاو لك نم فاجلا ضيبألا جنبا

 لكلا قد ءامهرد نيعبرأو ةينامث نزو يبرعلا غدصلا نمو :ًامهرد نيعبرأ نزو ضيبألا هقرو

 فص مث ةحيطاف اها ناك ناو .هرصعاف ًابطر ناك نإ كلملا ليلكإ ءامو رطملا ءامب هقحساو

 هكح مث .هففجو سيح اح يال ؛هئامب اهنجعاو (84ءقنءمعو) ةيودألا قحساو هءام

 ةودغ (6)5) نيعلا هب لحكا مث نفي نفاس نأ ةأرما نبلب وأ دراب ءامب فدص وأ نسم ىلع

 ظ . ًايشعو

 : رمحألا ني رسكألا ىمسي (3460161565) ءاود

 نيعلا ىقنيو «ةديدشلا (81680) ةرارحلا نمو (83©) نيعلا يف نوكت يتلا حورقلا نم عفني

 نيعلا نابل يؤقيو «لوضفلاو (84هذ5اانم) ةيوطولا ةرثك نم اهيف بلحتت يتلا ةلبلا نم (ةزلع)

 . (ظال©)

 .مهارد ةينامث دحاو لك نم حمقلا بابلو قرحم رفصو جنداشو نويفأ ذخؤي : هطالخأ

 ةينامث ايميلقإ ءًامهرد نيتسو ةعبرأ نزو جاذيفسأ .ًامهرد نيعبرأو ةينامث نزو يبرع غمص
 طلخا مث ءًاديج ًاقحس ءاملاب ةدح ىلع قرحملا رفصلاو جنداشلا قحسإ ءًامهرد نورشعو

 ا وا

 : نيعلا ىلع عضوي مهرم

 باتت ىعلا (8هذوهدت#) ةبوطرلا اهنع عطقيو «(5ال©) نيعلا يف جيهي ّرحلا ةدش نم عفني

 . ©ةند) عجولا نكسيو (816) نيعلا يوقيو ءاهيف

 دحاو لك نم سدعلا نمو ابطر ولحلا نامرلا رشقو سبايلا درولا قرو نم ذخأت : هطالخأ

 اديج اقد هقدو «ءاملا نم هفصو اديج اخبط هخبطاو ءءام نم الطر هيلع بصو «مهارد ةسمخ

 . (8ا©) نيعلا ىلع هعض مث ءدرولا نهدو ءام نم ءيشب هنجعاو



 ضرم ضرم ىف ةبّرجملا ةيودألا ىف نيذابارقألا نم : ةيناثلا ةلمجلا /سماخلا باتكلا هام

 . رخآ (14ءلتءنمعو) ءاود

 . ةراحلا (816) نيعلا (©هنه) عاج وأ نم عفني

 ءامو لخلا عم (طةنس) عجولا ءدب ىف (58ا) نيعلا ىلع لطاو هقحساو هقدف «مهارد ةسمخ

 ىلع هنم لطاف «عجولا ىدامت اذإف .ةبطرلا ةربزكلا ءام وأ جنبلا ءام وأ نيفرفلا ءام وأ ءابدنهلا

 ةعبرأ نزو ريعشلا قيوس نم ذخ وأ نيخستلا ضعب هنخسو ,ءالطلاب نيبجلاو ةهبجلاو (13]©) نيعلا

 نهدب هنجعاو ًاديج هقحساف .مهرد نزو نويفألا نمو ؛«نيمهرد نزو يربلا رفصعلا نمو ؛«مهارد

 .راحلا مرولاو ةدمرلا (581©) نيعلا ىلع هعضو درولا

 اذإو «تاللزنلا ءادتبال هنم لحتكا اذإو رطق اذإ ءاهرارمحاو (53©) نيعلا ركعت نم عفني

 . يدرولا لحكلا هعم (18132هان5) طلخ

 ّرملاو لبنسلاو ءءزج دحاو لك نم ربصلاو قرحملا ساحنلاو ايمذقلا نم ذخؤي : هطالخأ

 قح سي .ءازجأ ةعبرأ يبرعلا غمصلا نمو «ءزج سمخ ضضخحلا نمو ءءازجأ ةعموا يفاصلا

 ”راارلاو تتخلل وك دال رولا قير يع هاجم كاوا ار رجع ار ىناويحاار اج ل

 ءبوذي ىتح الا يف علا در ايس داي ,مايأ ةسمخ ىرخأ ةبالص يف نويفألاو

 عمني هب ١ لحتكي مث « ببحي وأ ٍصرقي مث ٠ .«قحسلاب هب طلخيو 0 (131016125) ةيودألا ىلع ّبصيو

 . هللا ءاش نإ

 : لحك

 . تالزنلا نع ةثداحلا (8:©) نيعلا (مهند) عاج وأ عيمجل عفان

 .ظلغي ىتح ةبالص يف قحسيو «ىفصيو هؤام رصعيو قيلعلا قرو نم ذخؤي : هطالخأ

 طلخي مث «لسعلاك ريصيو بوذي ىتح ريسي ءامب عقنيف يبرع غمص هلثم ذخؤي مث «اليلق نخثيو

 ظ ظ ظ :اهيف (©د5) حيقلاو اهروثبو (8516) نيعلا حورق

 حجنملا فايشلا تالاكو ءاهنم عفنلا ديدش روكذملا بكوكلا (51مم051605ا) فايش نأ ملعإ

 . ةياغ يحافتلا فايشلاو

 :روحام ىلإ بسني (5115م051101]) فايش

 . (86) نيعلا ىف نوكي يذلا (انو) حيقلاو ةقيتعلا (0356) للعلا نم عفني

 نارفعز ءالاقتم نورشعو نانثا قرحم ساحن «آلاقثم نوثالثو نانثا ايتوت ذخؤي : هطالخأ
 ءاددع الاقثم نوعبرأ ضيبأ لفلف .ليقاثم ةرشع جنداش ءالاقثم رشع ةتس ّرم ءالاقثم رشع ةتس

 . ليقاثم ةرشع نويفألا نم هيف ىقلي ةخسن يفو .بارشب نجعي ءالاقثم نوعبرأ غمص



 تالإ/ ضرم ضرم يف ةبّرجملا ةيودألا يف نيذابارقألا نم :ةيناثلا ةلمجلا /سماخلا باتكلا

 : (00:مع2) ةينرقلا قورخ

 . جرسوملا فانصأ عيمج نم عفني يدرولا فايشلا

 : (20:262) ةينرقلا رفح الميد (1م5ان1200) رورد

 تالا تقل قا قدي .مهرد دحاو لك نم جنداشو قرحم رابك فدص ذدخؤي

 :برغلا يف

 نم عفني دقو .حورقلا راثآو «ضايبلاو ءبرغلا نم عفان «سايروسا هفلأ يذلا فايشلا

 ماس ءرخب (001112) لاحتكالاو .يدنهلا فايشلاو « يرصملا يطبقلا فانا ءاودلا ضايبلا

 . عفان ص_ربأ

 :ردكملا فالخب فرعي رفصأ (511م9]2051601) فايش

 راثآلا بهذيو «ةقيتعلا (0ةا56) للعلا نمو «(58:18ط0) رصبلا ةملظو .ةواشغلا نم عمني

 . تابالصلاو

 «ًالاقثم رشع انثا سبايلا مرصحلا ةراصع :الاقثم نورشعو ةميرأ ايميلفإ لؤي :هظالخأ
 هلثم صاصرلا جاديفسأ ءالاقثم نورشعو ةعبرأ يبرع غمص «ليقاثم ةينامث ن نويبفأ هلثم رةاشوت

 .كططلا ءاذن ديدي الاقتيب قورشعو ةعورأ نفيبأ ]ملف ءالاقثم رشع ةتس نارفعز

 : (8مامط0:2) ةعمدلاو ضايبلا يف دمحف ب رج دق بيجع لحك

 .ادج (51650) رصبلا دحيو نونجلا يف نوكي ظلغ لكو ةواشغلا ولجيو «حيسملا»

 .مهارد ةعيوأ نزو .يناهفصأ دمثإ ءفصنو نيمهرد نزو «يدنه ايتوت ذخؤي : هطالخأ

 .بهذلا ايميلقإو ةضفلا ايميلقإ ءاثلثو نيمهرد نزو ءقرحم ساحن .فصنو نيمهرد ءائيشقرام

 دحاو لك نم «ساحنلا روشقو راغص ؤلؤلو ذسب ءمهرد نزو «جنداش «مهرد دحاو لك نم
 نمو «مهرد فصن نزو .جاجزلا رطق ءام ءاثلثو نيمهرد نزو .ءفرحم حيش «نيقئناد دزو

 قحسنا اذإف ءرطملا ءامب (846010565) ةيودآلا هذه قحست .مهرد فصن نزو .ينوعرمفلا جاجزلا

 قحسلاب طلخيو «طاريق نزو كسم «قناد نزو قوحسم روفاك هيلع يقلأ قحس هيلع قبي ملو

 .هب لحتكيو ءامب ةفدص يف كحيبو لظلا يف ففجيو ببحيو

 . بيجع برجم ضايبلا نم عفان رخآ (06«ل1ههعو) ءاود

 اعيمج ناقحسي .مهرد نزو قبئزلا نمو نيمهرد نزو ربإلا ةدارب نم ذخؤي : هطالخأ

 نيطب ىّشغتو «نيجعب اهلك ةبصقلا ىشغتو «نيجعب بوبنألا ٌمف ٌدسيو بصق بوبنأ يف ناريصيو

 رجحتي ىتح رمخب خبطي مث ءرخآ نيطب كلذ دعب ىشْغيو «كولسلا هيلع فيد رعشب نجع دق
 وأ «فايشلاك راصو جردنا دق هدجتف (724ءلنءمعو) ءاودلا كلذ عزنيو جرخي مث «فزخلاك ريصيو

 ىلإ دريو (784«ل1هزه65) ءاودلا اذه عم طلخيو .مهارد ةثالث نزو اقوحسم ضيبأ ايميلقإ ىلإ دمعي

 نطقل دق ناتك تاقرو ىلإ دمعُيو ٍجرخُيلف رجحت اذإف «لوألاب لمع امك هب لمعي مث نرخ :فتاؤننأ

 ؛مهرد فصن نزو بوقثم ريغ ؤلؤلو .مهرد نزو هنم ذخؤيو «ففجيف رطم هبيصي نأ لبق

 ريبصب تع اقبل امه اهيمعت ققتمتتو «(01«لنكمعو) ةيودألا رئاس عم ًامعان اقحس ناقحسي



 ضرم ضرم ىف ةبّرحملا ةيودألا يف نيذابارقألا نم : ةيناثلا ةلمجلا /سماخلا باتكلا هال مب

 مايأ ةثالث نسوسلا لصأ ةراصعب ليلعلا لحكاف هب (7:«ةانه680 جالعلا تدرأ اذإف «رابغلاك

 ءاودلا اذه نم انوي كلذ دعب لحكتو «(14601معو) ءاودلا اذهب دعب هلحكا مث ؛«ةيلاوتم

 . نسوسلا ةراصع نم يدر (1/1ءلن ءكمعو)

 : ضايبلل (1مدان01205) رورذ ةفص

 ةسمخ دحاو لك نم أقرحم يرحب (©ة206: ناطرسو قشأو راجنز ذخؤي :هطالخأ

 «نامهرد دحاو لك نم ينمرأ قروبو روثلا (811 ةرارم ,فصنو نامهرد لظنحلا محش «مهارد

 يتلا ضيبلا روشق «مهارد ةعبرأ رحبلا دبز «ًامهرد نورشع ضيبأ لفلف .مهارد ةثالث ينارد حلم

 ولؤل .«مهارد ةرشع ٌبضلا رعب .مهارد ةسمخ نسم ةدارب «مهارد ةثالث جيرارفلا تحت نم جرخت

 .مهارد ةعبرأ بوقثم ريغ

 : لبسلا

 .دمحف بّرج دق امم لبسلا (18/1005) حير نم عفان لحك

 ةرشع فيقث لخب كلذ ىلغيف «ةجاجدلا تحت سقفي ةعاس ضيبلا روشق ذخؤي : هطالخأ

 يف نينك عضوم يف ءانإلا عضويو «فزخ ءانإ وأ ةروراق يف عضويو ىفصُي مث «ةيلاوتم مايأ

 . هب لحتكيو قحسيو ذخؤي مث «هيف ام فجي ىتح سمشلا
 © 2 :ةعمدلا

 (5نممهون[هز) فايشو ( ( 8مم مف ةعمدلا نم 00 «سايروساا هفلأ يذلا حجنملا فاعلا

 .ايتوتلا نم ذختملا ضايبلل «حيسم» هركذ يذلا فايشلاو «هركذن يذلا نوماسوطنأ

  :اهتواسجو (5رءءان9) نافجألا ظلغ
 ءاود عمنيو «(1:65) برجلا باب يف هركذنو «سوردماسونب فورعملا لحكلا ةماوعتب

 . ضايبلل ؟حيسما ه هركذ اي يذلا يئايتوتلا فايشلاو «روكذملا «سطارطسرأ» (0461هن565)

 : يرصم يطبق (511220516057) فايش

 . هتعاس نم ةبلصلا ةرشقلا عطقيو ضايبلاو تابالصلا نم عفني
 «ليقاثم ةثالث رفتحم حلم «ليقاثم ةتس امهنم دحاو لك نم قشأو راجنز ذخؤي : هطالخأ

 .فصنو لاقثم دوسأ قروب «نالاقثم رقبلا (8116) ةرارم «لاقثم اثلثو ليقاثم ةئالث لظنحلا محش

 ةينأ يف ريصيو طلخي «قاوأ عست ةلمجلا نوكت «سوثاوق قئاف لسع «ًاددع ةبح نوعبرأ لفلف
 ظ ] . ةجاحلا تقو ىلإ عفريو

 :نوماسوط رأ هل لاقي رخآ (5انمم0516050) فايش

 نمو «اهتنوشخو (8:ءانل) نافجألا (00220115/) لقت نمو «ةنمزملا داوملا ئلحت نم عمني

 نيغلا يف نوكت يتلا ةريثكلا (840ذ5:056©) ةبوطرلا نمو اهلكأتو ءاهصّقنتو (89) نيعلا يف ام نابوذ

 . تابالصلاو راثآلا بهذيو «ةيشغألا ءوتن نمو «(89©)

 دحاو لك نم ءصاصرلا جاذيفسأو قرحم ساحن «ليقاثم ةعبرأ «دمثإ ذخؤي : هطالخأ

 ضيبأ لفلف «لاقثم دحاو لك نم ءرضخأ سدعو راجنزو «ردنكلا رشقو رمو نارفعز «نالاقثم

 . ءامب ًافادم لمعتسيو بارشب نجعي «نالاقثم يبرع غمص «لاقثم فصن



 ديغ ضرم ضرم يف ةبّرجملا ةيودألا يف نيذابارقألا نم : ةيناثلا ةلمجلا /سماخلا باتكلا

 :سطيرحناف هل لاقي رفصأ (5نممهوؤ:ه:) فايش

 ةكحلاو نيقأملا يف لكأتلاو .(1100) برجلا نم عفني حجنم (5نموهةأ[ه,) فايش وهو
 . (8ءا19) نافجألا لقثو .ةديدشلا

 .رطقلا ءامب نجعي ءلاقثم نوعبرأ ضيبأ راطقلق ءالاقثم نونامث ايميلقإ ذخؤي :هطالخأ
 : اهتكحو (8) نيعلا (1:0) برج

 نم عفني «لاخكلا «نطيرق» هفلأ ئطخي ال لحك ؛(1:عط) ةكحلا نم عفني يدنهلا فايشلا

 "1 نافجألا ظلغو (1:عط) ةكحلا

 ةخسن يفو . .ليقاثم ةتس جنداش لامع نورفعو ةرأ يسربق ايميلقإ ذخؤي : هطالخأ

 هيلع بصيو قرحيو ٠ .لسعب نجعيو قيوسلا ةلزنمب ريصي ىتح قد ءالاقثم رشع ةتس ىرخأ
 .هب لحتكيو قحسيو ففجيو «هئفطي بارش

 : نوطيقاف لحك
 نافجألا يف ديدشلا ([غعط) برجلاو نيقأملا لكأتو .(15:©) نيعلا ةبوطرو ةكحلل عفني

 . (8وتعاتل)

 همف ٌدسيو راخف زوك يف ريصيو .لسعب نجعيو ًاراغص ًاعطق رسكي ايميلقإ ذخؤي : هطالخأ
 (6«هئكمعو) ءاودلا قارتحا نم دعاصتملا ناخدلل نوكيل ابقث ءاطغلا طسو يف بقثيو «نّيطيو
 قارتحالا يف ايميلقإلا ذخأ اذإف + عتق حف طسوب ىلا ًابضعم وكلا ريصر مث هع جرخي ةكنم
 «قرتحي (84«ل1هنه©5) ءاودلا عدف داوسلا ىلإ دعب الئام هتيأر نإف ءدعاصتملا ناخدلا ىلإ رظناف
 لزنأف هقارتحا مكحتسا دق (864«ةنهنه«و) ءاودلا نأ ملعاف «ضيبأ راص ناخدلا كلذ تيأر اذإ ىتح

 يف هرّيص مث «هب دربي ام ردق بارشلا نم هيلع بصو ايميلقإلا جرخأو «رانلا نع زوكلا ٍذئنيح
 .هب طلخي يذلا لحكلا يف هطلخت ىتح هب ظفتحاو هففجو هقحساو نواه

 ةينامث قرحملا ساحنلا نمو «ليقاثم ةينامث ايميلقإلا اذه نم ذخأت : لحكلا ةخسن هذهو
 (ظرمان4) نافجألا ىلع هنم ّرميو هب ظفتحيو عيمجلا قحسي «ليقاثم ةينامث دمثإلا نمو «ليقاثم
 . ةيشعو ةودغ

 : سونيول وبأ (511م205102)) فايش

 . ةقيتعلا للعلاو ءرافشألا طقاستو (1:603) برجلا نم عفني

 ةتس لوسغم قرحم ساحن ءًالاقثم نوثالثو نانثا لوسغم قرحم جنداش ذخؤي : : هطالخأ
 رشع ةتس لولحم راجنز ءالاقثم نوثالثو نانثا لوسغم قرحم سوطسيجس رجح ءلاقثم رشع
 قرحم راطقلق «ليقاثم ةعبرأ ايميلقإ «ليقاثم ةتس ىرخأ ةخسن يفو , ليفاثم ةثالث نويفأ ءالاقثم

 . رطملا ءامب نجعي ًالاقثم رشع ةتس غمص «ليقاثم ةعبرأ

 : نيعلا يف رعشلاو ءاملا
 . (89:©) نيعلا يف لزني يذلا ءاملل «سونساف» هفلأ ءاود

 اًرم ذخأت مث «مايأ ةرشع اهعدتو «ساحن ءانإ يف اهغرفتف ةرون (811©) ةرارم ذخأت : هطالخأ



 ضرم ضرم يف ةبّرجملا ةيودألا يف نيذابارقألا نم :ةيناثلا ةلمجلا /سماخلا باتكلا ه5:

 ةبح رشع انثا لفلف «نالاقثم دحاو لك نم ريشواجو ناسلبلا نهدو نارفعزو ءالاقثم رشع انثا

 هب ظفتحيو «ساحن ءانإ يف خبطيو عيمجلا طلخي «(811) ةرارملا رادقم فعض قئاف لسع .ًاددع

 . هب ظفتحيو ساحن نم قح يف هبصت مث
 : سويسولوب هفلأ رخآ (64«لنههءو) ءاود

 ءملحلا مدب هنجعتو هدامر قحستو «ةفزخ ىلع هقرحتف رحبلا دبز ذخأت : هطالخأ

 . (84ءلنءامعو) ءاودلا اذه نم هعضوم ىلع لطاف (11312 رعشلا تفتن اذإف ؛« نرف ىف ءانإ ىف

 :سناسكو ليف هفلأ ءالط ةفص
 .ديدشلا عجولاو ؛ةريثكلا ةداملا نم عفني

 ةعبرأ رم «ليقاثم ةتس ردنك «ليقاثم ةينامث جنبلا رزب «نالاقثم يرط درو ذخؤي :هطالخأ
 ةعبرأ حوربيلا ةراصع «ةيوشم ةدحاو ةضيب ةرفص ءألاقتم رشع ةينامث ريعشلا قيوس «ليقاثم

 دن ويش تلا دف ضيباق بارشب نجعيو «ليقاثم ةعبرأ نويفأ «نالاقثم نارفعز « ليقاثم

 . لمعتسيو صارقأ
 : ىكلملاو يدنهلاب بقلي (5امم08516057) فايش ةفص

 راثآ بهذيو :(08)© نيعلا يف نوكت ةبطر ةواشغ لك نمو ءءاملا لوزن ءادتبا نم عفني

 ظ . (ظال#) نيعلا يف حورقلا

 جاذيفسأ «قاوأ تس يدنه دادم «ةيقوأ ةريثع تن»لوسكم قرح انهلتإ دعوي : هطالخأ

 اومعزو قراقش تارارمو ةدحاو عبض (8ن1 ةرارم ءقاوأ تس ضيبأ لفلف «قاوأ عبرأ صاصرلا

 ' ناسلبلا نهد «ةيقوأ شاخشخلا نبل «تارارم عبرأ جّبقلا تارارم «تارارم عبس طوبش هنأ

 ةراصعب نجعي «ةيقوأ ةرشع ينثا غمص ء«ناتيقوأ دحاو لك نم جنيبكسو ريشواج «ناتيقوأ

 . سويلفاريإ هل لاقي يذلا تابنلا ةراصعب وأ جنايزارلا

 : رخآ لحك

 . (896) نيعلا يف ة ءاملا ودبو ةملظلا نم عفني

 ةثالث دحاو لك نم لفلفو ريشواج ءمهارد ةعبرأ بدلا (8ناو) رار لشوت + هطقاحأ

 «نامهرد دحاو لك نم بطرلا جنايزارلا ريصعو ناسلبلا نهدو قيتعلا تيزلا نهد ؛«مهارد

 ةعبس سمشلا يف كرتيو ةفيظن ةروراق يف لعجيو .هطلختو هقدت ةيقوأ لسع .«مهرد نزو ايميلقإ

 . ةيشعو ةودغ ليم فرطب (86) نيعلا هب لحكت مث « , مايأ

 :رخآ ءاود

 عامتجا نمو «بيرق نم هرصببي الو ديعب نم ءيشلا رصبي يذلاو اشعلاو ةملظلا نم عفني

 . (816) نيعلا ىف ءاملا

 ىكركلا (8:1©) ةرارمو لجحلا (8ز16) ةرارمو دوسأ بارغ (8ز1©) ةرارم ذخؤت : هطالخأ

 لق رو ىتسعلا لعل نمو . نامهرد دحاو لك نم زعاملا (811) ةرارمو عبضلا (8119 ةرارمو

 0 ا يبل . فصنو مهرد ناسلبلا نهد نمو ء«مهارد

 .. مسعلاو ةادقلاب



 64١ ضرم ضرم ىف ةبّرجملا ةيودألا ىف نيذابارقألا نم : ةيناثلا ةلمجلا /سماخلا باتكلا

 : (5ذعطغ) رصبلا نالطب

 هركذ يذلا يئايتوتلا فايشلاو «(51850) رصبلا يف طرفملا فعضلا نم عفان رفصألا فايشلا

 . ضايبلا يف حيسم
 : سلوف هلمعتسي ناك (511م205140139) فايش

 .ًالاقثم نوعبرأو ةينامث دحاو لك نم كلملا ليلكإو «سباي دروو ايقاقأ ذخؤي : هطالخأ
 جنبلا رزب ءالاقتم رشع ىلثا حافل الاقتم نورشعو ةعبرأ ساحنلا اهيف صلخي يتلا تويبلا دامر

 عست رطملا ءام .قاوأ عست بارش ءالاقثم نوعبرأ غمص «ليقاثم ةتس نويفأ «ًامهرد رشع ةينامث

 حوربيلا روشق وأ حافللاو جنبلاو كلملا هل «بارشلاب ءاملا طلخي «قاوأ

 (2«04نهنهعو) ءاودلا اهب نجعاو هتراصع ذخو هرصعا مث .ةسمخ وأ مايأ ةثالث عقنتسي ىتح هعدو

 .ةلمجتمار اناول هلع هانعاو
 . يكلملا 2 نوقيلساب (0216لنءنمعو) ءاود

 ولجيف ةرم نيموي لك وأ «ةرم موي لك يف ةحصلا لاح يف هب لحتكي نيعلل ءالج وهو
 . هلاح ىلع حيحصلا (51عط1) رصبلا ظفحيو (51850) رصبيلا

 ةسمخ قرحم رفص «مهارد ةرشع دحاو لك نم رحبلا دبزو ايميلقإ ذخؤي :هطالخأ
 دحاو لك نم لفلف رادو رداشون «مهارد ةثالث دحاو لك نم ينارد حلمو جاديفسأ ؛«مهارد
 قدي .مهرد فصن روفاك .مهارد ةعبرأ لفلف .مهرد دحاو لك نم ةنشأو لفنرق .«.نامهرد

 . (6)5) نيعلا هب لحكتو قحسيو

 : رخآ نوقيلساب
 .ركذ ام عيمج نم عفني
 رداشون «نامهرد دحاو لك نم لفلف رادو جنداش «مهارد ةعبس ايميلقإ ذخؤي : هطالخأ

 رحبلا دبز «مهارد ةسمخ دحاو لك نم يناّرد حلمو جاذيفسأو لفلفو قرحم رفص ء؛نامهرد
 لحكو هقحساو هّقد «مهرد دحاو لك نم لبنسو ةنشأو ليهو لفنرقو يدنه حلم «مهارد ةعبرأ

 ظ . (836) نيعلا هنم

 : : رخآ (1ءلزءمعو) ءاود

 . (836) نيعلا نم ليست يتلا عومدلا ة ةرثكب بهذيو هتحص هيلع ظفحيو (51عطا) رصبلا يؤقي

 نم رطقي يذلا ءاملا وأ رطملا ءام يف ةليل نيرشعو ىدحإ عقنيف دمثإلا نم ذدخؤي : هطالخأ

 نم ايميلقإلاو ايتوتلا نمو «مهارد ةينامث اثيشقراملا نمو ءامهرد رشع ينثا هنم ذخ مث «بحلا
 «ثاقئاد كسملا نمو «نامهر5 فوقثملا ريغ راغصلا ؤلؤللا نمو ءامهرد رشع ىنثا دحاو لك
 مث .هتدح ىلع دحاو لك قدي .«مهرد دحاو لك نم جذاسلاو نارفعزلا نمو «قناد روفاكلا نمو

 ىتح ءًارارم ءاملاب موي لك ًاديج قحسيف ؤلؤللاو ايتوتلاو اي ايميلقإلاو اثيشقراملاو دمثألا عمجي
 هعم قحسا مث : ليج ةقدسلاو .نواهلا يف اهعم امهقلأف ارفع جذاسلا ذخ مث ءهؤام فشني

 يّرقي هنإف ,ةحصلا تالاح يف ًايشعو ًاودغ هنم لحكاو ةجاجز يف هعفرا مث «روفاكلاو كسملا
 . هظفحيو فيعضلا (51871) رصيلا
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 :دورب

 ربص «مهارد ةسمخ نزو دحاو لك نم قرحم ساحنو لوسغم جنداش ذخؤي :هطالخأ

 لظنحلا محشو لفلف رادو ضيبأ لفلفو راجنز ءمهرد دحاو لك نم ينمرأ قروبو يرطوقسأ

 . لمعتسيو قحسيو قدي «مهرد فصن دحاو لك نم هاوخنانو نارفعزو

 ةثلاثلا ةلاقملا ظ

 (1215635ع5) ضا رمألا نم كلذب قلعتي ام ي (825 نذألا ىف

 : اهلقثو اهحيقو اهمروو (82:) نذألا (طهند) عجو

 اهنم ليسي يتلا (83 نذألا نم عفان (58)) نيعلا باب يف روكذملا :«سطارطسرأ# ءاود

 . (ظانو) حيف

 : رخآ (34«لذءمعق) ءاود

 .اهيف ةثداحلا حورملا عيمجو ء(820) نذألا (طون») عاجوأ عيمج نم عفان

 «ليقاثم ةعبرأ نارفعز «ليقاثم ةثالث نورطن «ليقاثم ةثالث ردنك «لاقثم ّرم ذخؤي : هطالخأ

 نجعيو .هلك كلذ قحسي ءاددع نورشع رشقم زول «نالاقثم دزراب «نالاقتم شاخشخلا ةراصع

 نهد عم ديدش (هن») عجو (8:) نذألا يف ناك نإ فيد هيلإ جيتحا اذإف «صارقأ هنم لمعُتو لخب

 . رطقو لخب فيد عمسلا يف (620109) لقث اهيف ناك نإو «(852:) نذألا يف رطقو درو

 . سونيلاغ ةفَصَو (364«ل1ه5ء5) ءاود

 ىرخأ ةخسن يفو «ليقاثم ةثالث ردنك «ليقاثم ةعبرأ ربص «ليقاثم ةعبرأ رم ذخؤي : هطالخأ

 رم زول «ليقاثم ةثالث شاخشخلا ةراصع ؛«ليقاثم ةثالث نورطن «ليقاثم ةثالث نارفعز «لاقثم

 . لسعلا نخت يف ريصي ىتح هب ىفتكي ام رادقم قئاف لخ «نآلاقثم دزراب ءاددع نوثالث

 : سونيلاغ (04601ه5ع5) ةيودأ نم نذألل (84:هئ5ه5) ءاود

 . ةحربملا ةديدشلا عاجوألاو ماروألا نم عفني

 «ليقاثم ة ةينامث ّرم «نيلاقثم نزو ينيصراد «نيلاقثم نزو دزرابلا وهو ةنق ذخؤي : هطالخأ

 ىتح هب ىفتكي ام رادقم لخ «ليقاثم ةعبرأ ردنك «ليقاثم ةثالث نورطنو ( ليقاثم ةينامث نازفعز
 . لسعلا نخث يف ريصي

 عاجوألو (5هم) نذألا نم ءيجي (©ا05) حيقلاو ةذملاو (8ه0) نذألا ماروأل عفان :رخآ ءاود

 . ةقيتعلا (83:) نذألا

 ضيبأ لفلفو ينامي ٌبشو معطلا رم وه يذلا يرصملا ىلقابلا فوج ذخؤي : هطالخأ
 رتسديبدنج .نالاقثم دحاو لك نم لبنسو ردنكو رمو نامرلا روشقو نويفأو نارفعزو نورطن
 ةتس لسعلا نم هيف يقلي سانلا ضعبو «(8441ك565) ءاودلا هب نجعي ام رادقم لسعو ّلخ «لاقثم

 . ليقاثم
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 . «سناطورب» (24هلنهندع5) ةيودأ نم رخآ (04ءلنهدءو) ءاود

 فصن قرحم ساحن ؛لاقثم فصن دحاو لك نم لينسو ّرمو نارفعز ذخؤي : هطالخأ
 رّودم ّبش «لاقثم ينامي ّبش «لاقثم ثلث رتسديبدنج «لاقثم فصن نويفأ .لاقثم ثلثو
 نإو «ثلثم خوبطم عم (3469:هن565) ءاودلا اذهب اهجلاعف ديدص (د7) نذألا يف ناك نإ ؛لاقثم
 ءاودلا اذهب طلخاف دود اهيف دّلوت نإو ءدرو نهدب اهجلاعف ديدش (مهند) عجو (822 نذألا يف ناك
 .نيلاقثم دوسأ ًاقبرح (84ءلنهند65)

 : (©د5) حيق اهنم ليسي يتلا نذألل ءاود

 لابوتو صفعو يسربق جازو راطقلقو دنوارزو نامرلا روشقو نامرلا عامقأ ذخؤي :هطالخأ
 «لاقثم فصن دحاو لك نم ينامي ّبشو يوشم دنقلقو ردنكو ّرم .لاقثم دحاو لك نم ساحنلا
 . لمعتسيو ةصرقأ لمعيو لخب قحسي

 .ديدشلا بعصلا عجولل عفان : سوطاقيطنأ ءاود

 ةيقوأ دحاو لك نم رداشونو ّرم هيف ىقلي سانلا ضعبو «ناتيقوأ نارفعز ذخؤي : هطالخأ
 (18 وزن عو) لفت وأ نسوسلا نهد 57-005 لفت :ةيقوأ فصن دحاو لك نم قشأو ىنامي بش

 لسعلا نخ يف ريصي ام رادقم ولح بارشب وأ لّسعم بارشب قحسي ء«ناتيقوأ يناتسبلا تيزلا
 | . لمعتسيو

 . ([ةههنانو) نينطلاو (1ةمهنندو) يودلاو عمسلا لقثل عفان :رخآ ءاود

 .ءطلخي «لاقثم فصن رتسديبدنج .«لاقثم عبر نورطن «لاقثم ضيبأ قبرخ ذخؤي : هطالخأ

 . حجنم (86010أ56و) ءاود هنإف هلمعتسم هب قثيلو .ءلخلاب لمعتسيو

 . (8ه) نذألا (ءودندع) للع نم ةقيتعلا للعلل عفان : ينورهلجلا هل لاقي رخآ ءاود

 ةعبرأ دحاو لك نم نويفأو رتسديبدنجو نارفعزو ردنكو ٌرمو ضيبأ قبرخ ذخؤي : هطالخأ
 دق ّلخب ردنكلاو رتسديبدنجلاو نويفألاو ّرملا عقني «نالاقثم لفلف «ليقاثم ةتس تنقلق «ليقاثم
 تنقلقلاو لفلفلاو نارفعزلاو قبرخلا هيلع ىقلي مث .ءىّرهتي ىتح نامرلا روشق هيف تخبط
 ريصي ام رادقم لسعملا بارشلا نم هيلع يقلأ مأتلا اذإف ءًامعان ًاقحس عيمجلا قحسيو «ةقوحسم
 (461كمعو) ءاود وهو (8ة:) نذألا يف رطقيلو «رتفيلف هيلإ جيتحا اذإف «قيقرلا لسعلا نخث يف
 . اسحب

 .اهيف ةثداحلا حورقلا عيمجو .(5:) نذألا (©دن») عاجوأ عيمج عفني :رخآ ءاود
 «ليقاثم ةعبس هيف ىقلي سانلا ضعبو «ليقائم ةثالث ردنك «لاقثم ّرم ذخؤي :هطالخأ

 ةراضع داو ًالاقكم هيفا قلي شانلا'نضعبو + ليقاكم ةعيرا قارفعز +« لبقاعم ةثذاث نورظن
 لخب نجعيو هلك كلذ قحسي ءًاددع نورشع رشقم زول «نالاقثم دزراب .نالاقثم شاخشخلا
 ءدرو نهدب ديدش (هن») عجو (887) نذألا يف ناك نإ فيد هيلإ حجيتحا اذإف «صارقأ هنم لمعتو

 ةعفنم عفني هنإف رطقو لخب فيد عمسلا يف (6:88101) لقث اهيف ناك نإو «.(88م) نذألا يف رطقيو

 . ةيسن
 هو
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 . يوف (384ء01ه1565) ءاود وهو :ديدحلا ثيخ ءاود

 «لسعلاك ريصي ىتح اديدش ًاخبط فيقث ّلخب خبطي مث «تارم عبس كلذ هب لعفي ةثلاثو ةيناث
 . هيلإ جيتحا اذإ (527) نذألا يف هنم رطقيو عفريو

 يف تبنت ةدئاز لك عطقي ءاود وهو : سوسومرقس ىمسملا (7105© فنألا حورق ءاود

 .ندبلا

 ءاودلا اذهب اهجلاعي نأ لبق ةدئازلا كلدي نأ بجيو «ةسباي اهب جلاعيو اهقحسيف ءءاوس ءازجأ

 تجلاع اذإو ءهماعط (©ج1د5©) ةلعلا بحاص لكأي نأ دعب دغ نم هب اهجلاعي مث , موثب (8160نءنطعو)

 وأ ا اتفز وأ ءأرفق (21هو6) فنألا لخاد (1ءدغصعه) جالعلا لبق لطاف (2056) فنآلا روساب هب

 علا يعيد

 ةعبارلا ةلاقملا

 كلذب قلعتي امو 7:) نانسألا لاوحأ يف

 : ([عماط) نانسألا عجو

 نم ايا عفنيو و (1هعاط) نانسألا لكأتل حلصيو ةديدشلا ةبعصلا (5) عاجوألا نكسي ءاود

 . (20دنعط) لاعسلا

 .هلثم دزراب «لاقثم ضيبأ لفلف .هلثم لسع .هلثم رم «نالاقثم نويفأ ذدخؤي :ةلمذلتخا

 هنم ىلطيو « (5112م051601ا/) فايش هنم لدي اعس فيو ءهب يفتكي ام رادقم بنعلا ديقعب نجعي

 . لوكأملا عضوملا ىلع هنم عضويو «(16600) نانسألا ىلع

 : «سخ امو ردنأ» هعضو (34«لنءمع5) ءاود

 ءاهيف ةثداحلا (©6ةسووء) للعلا عيمجلو «([ءماط) نانسألا (مهنص) عاجوأ عيمجل عفان

 ظ . سرضللو

 نجعيو ىحسي ؛ءزج دحاو لك نم دزرابو عوّتيلا نبلو ا هطالخأ

 :رخآ 9

 . (1هعاط) ناتسألا (طتاووههد) ناب ريض ف عفان

 رغم أ رجح ةموب يف ىف 0 و : هطالخأ

 ظ . ةرطق دعب ةرطق (مهنه)

 نايرضلا ديدشلا «(34ءلنءكهعو) ردو حال يذلا سرضلا ىلإ دمعت : سرضلا يك

 لك نم لمرحو 6 شوجئنزرم وأ شوجنزرملا ءامو «ةيقوأ رادقم اتيز هل ذخأتف ((201536108)
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 امهعمجتف نيتلسم ىلإ دمعت مث «هيلغتو تيزلا يف ىقلي مث ًامعان ًاقد قدُي ءفصنو مهرد دحاو
 ءيش هيف ناك نإف هيك ديرت يذلا سرضلا ىلإ رظنتو ليلعلا مف حتفت مث ءامهنم بقثلا عضوم يف

 مث «تيزلا كلذ يف نيتلسملا ىدحإ تسمغو .؛ةضف وأ هبش وأ ديدح بوبنأ هيلع تقبطأو «هتيقن
 تس كلذ لعفت ىرخأ تذخأ كلت تدرب اذإو ءسرضلا ىلع اهتعضوو بوبنألا ىف اهتلخدأ
 .ءام سرضلا نم جرخيو نكسي هعجو نإف ندع كارم

 . هباتك يف سيطارقميد هعضو «(10اط) نانسألا هب كلدت نوئس : (60:50) نائسألا نول

 فاج قشأ «ناتيقوأ حلم «ةيقوأ ة ةرشع تس تارم عبرأ قرحأ دق ليأ نرق ذخأت : هطالخأ

 رخذأ ءًليلق رثكأ وأ لطر ثلث طسق «لطر ثلث ىكطصم ٠ «لطر ًارابك ًاعطق معطلا ٌرمب سيل
 .انونس لمعتسيو لخنيو عيمجلا قدي «نيتيقوأ جذاس ةيقوأ ضييبأ لفلف هلثم ضيبأ

 . (1هءاط) نانسألا يقنيو اهئاخرتساو (©ادد) ةثللا مرو نم عفني : ناجتينروس ىمسي ءاود

 قامسلاو رانلجلاو (76556) قورعلا نمو «نيتيقوأ نزو نامرلا روشق نم ذخؤي : هطالخأ

 كعبصإب هنم لمحا مث ءهقحساو هقد «ةيقوأ ةيقوأ صفعلاو بشلا نمو «ةيقوأ دحاو لك نم

 . هيلع هعضف ناتك ةقرخب هنم ذخ مث «(©ةنهد) عجولا عضوملا هب كلداو

 . ةهكنلا بّيطيو (©د) ةثللا دشيو (1668) نانسألا ىقني :نونس

 رمجلا يف ىقليو «ساطرق يف دشيو «لسعب نجعيو قديو ينارد حلم ذخؤي : هطالخأ

 ىتح كرتيو «نسوسيم وأ بيط حوضن وأ نارطقب أفطيو رانلا نع لزني مث ءرمجلاك ريصي ىتح
 دامر نمو «ءزج ّرملا نمو ءءزج ينيصرادلا نم كلذ عم ريصيو ,ءزج هنم لخؤيو «قديو دربي

 نمو ءءزج فصن دوعلا تاتف نمو ءءزج سدس رحذألا حاقف نمو ءءزج ءزج دعسلاو حيشلا

 . ةودغ لك يف انونس ذختيو طلخيو كلذ قدي ءءازجأ ةرشع روفاكلا نمو ؛ءازجأ ةثالث ركسلا

 . فعض اهيف ناك اذإ سارضألاو (16615) نانسألا يوقي :رخآ ءاود

 طلخيو ءراح ءامب سمشلا يف باذي ناءزج دحاو لك نم لسعو عمش ذخؤي : هطالخأ

 نإف ءهغضميل (02ا58© ةلعلا بحاص ىلإ عفديو «مهرملا دح يف لعجيو ءءزج تفزلا نم هعم

 يف لمع غضم اذإ ًاضيأ ىكطصملاو تيز نم ًائيش هعم طلخاف اسباي (38660نهنهوو) ءاودلا تيأر

 . لمعلا ةياغ كلذ

 . (تنسص) ةثللاو (1ععاط) نانسألا ىيوقي :رخآ ءاود

 ةسمخ نزو قرحملا ورسلا قرو نمو «مهارد ةرشع نزو قرحم ليأ نرق ذخؤي : هطالخأ

 نمو «مهارد ةرشع نزو نلفاطنفلا لصأ نمو .مهارد ةسمخ ورسلا زوج نمو «مهارد

 نوما ور لح .«مهارد ةسمخ نزو قرحملا ناشوايشربلا

 . لمعتسيو ةريرحب لخنيو قدي .مهارد ةثالث نزو دحاو
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 ةسماخلا ةلاقملا

 ىلعألا فوجلاو قلحلاو مفلا يف
 فيطاطخلا خارف نأ نومعزي ًاموق نإ «سونيلاج» لاق : (5ن50هءةاندو) قيناوخلاو ص

 2 نايبصلل طلختو «لاحلا يف (5انك/0021108) قيناوخلا نكست «ةحولمم ةددقم و أ تناك ةيرط

 . نسوسلا لصأب خياشملاو

 . ةمراولا ةيخرتسملا ةاهلل حلصي سباي ءاود :ناتزوللاو ةاهللا

 رضخأ صفع «نالاقثم ينامي بش .لاقثم رم ءلاقثم ضيبأ لفلف ذخؤي :هطالخأ

 ظ . لمعتسيو قحسي «نالاقثم

 . ((0طع50) ردصلا (840151056) ةبوطر نم عفان ءاود : ىلعألا فوحلا

 سبايلا نسوسلا لصأ «ناتيقوأ دحاو لك نم ةلئاسلا ةعيملاو ةّنقلا نم ذخؤي :هطالخأ

 لسع نم ءيشو ةّئقلاو ةعيملا عم طلخيو هه وجيلا ام قحسي «ةيقوأ عبر نويفأ «ناتيقوأ

 .هنم قعليو ةوغرلا عوزنم
 . هب جلاعي ناك هنأ «سونيلاج» ركذ : يموقلح ءاود

 ةخسن يفو «لاقثم ّرم 7-5 ةعبرأ ىرخأ ةخسن يفو «لاقثم ردنك ذخؤي : هطالخأ

 بارش «نالاقثم لصنع «ليقاثم ةعبرأ ىرخأ ةخسن يفو« .لاقثم نارفعز «ليقاثم ةعبرأ ىرخأ
 رئاس ىقلتو لصنعلاب ىمري مث «بارشلا نخفي هب ىتح بارشب لصنعلا خبطي .طاسقأ ةثالث ولح

 - .بارشلا ىلع 04«ةنءنموو) ةيودألا

 هب تناك نم هل جلاعي ناك هنأ ؛«سونيلاج» ركذ :«سطسوالاب» ىلإ بسني يموقلح ءاود
 .ادج عفان (34ءلنءنمعو) ءاود وهو (آرنده) ةئرلا يف ةحرف

 ةعبرأ يدنه جذاس «ليقاثم ةينامث امامح «ليقاثم ةعبرأ يطيلقإ لبنس ذخؤي : هطالخأ
 «ليقاثم ةرشع ينيصراد «ليقاثم ةينامث ةخيلس «نالاقثم رخذأ « ليقاثم ةثالث يدنه لبنس «ليقاثم
 «ليقاثم ةعبرأ جذاسلا ([ةةصهانت) طلخ .«ليقاثم ةعبرأ طسق «ليقاثم ةعبرأ رم «ليقاثم ةثالث ردنك

 .ليقاثم ةتس نارفعز «ليقاثم ةسمخ حوربيلا ةراصع «ليقاثم ةثالث سوسلا بر

 ذخؤيو ءولح بارشب يأ لسعلا ءامب خبطيف رمت ٍذخؤي مث «٠ (01601ءن565) ةيودألا هذه عمجت

 ءاودلا نم هعم طلخيو «ةبح نورشع ةقوحسم رابكلا ربونصلا بح نم هيف ىقليو جريش
 ةثالث وأ نيموي (006ةنكه5#) ءاودلا نم هذعب ىقسي ١ امايأ هنم ىقسيو «ةقدنب رادقم (8464نهنه68)
 رادقم ربصلا نم ذختملا جرايألا نم هدعب ,.ةسي مث ؛هريغ نم ءيش هعم طلخي نأ ريغ نم مايأ

 ةبصق يف (021056©) ةلع هب تناك نم (740112) : ءاودل اذهب 3 «ءامب دخناو موي يف ةقعلم

 ءاودلا اذهب هجلاعو ًامايأ هعد مث زرع جان علا وماؤوو «ناتأ نبلب (آانهع) ةئرلا (136طعد)

 ناك نإف «(مهند) عج ولا نكست يتلا (ةقعضت هي ةيودألا نم (34ءلنءأمعو) ءاود عم (3/1لنهنهع5)

 .رتسديبدنجو نويفأب نوجعملا (2:::80:: ءاودلا اذه طلخاف ًايوق داوملا (8101هه) ناليس

 : ( نس ونين اد 1 هل10صعو) ةي دودأ نم رخآ (84ءلنعانمعو) ءاود

  *”هم ”ج بطلا ىف نوناقلا
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 حيقلا ثفنو «(آدنهو) ةئرلا حورقو (آرانهع) ةئرلا (1:20568) ةبصق ((0ةانقع) للع نم عمني

 يوق (84«ل1ومعو) ءاود وهو «هثفن رسعي املو «(©0 650 ردصلا ىلإ ةيلحتملا ةداملاو مدلاو (©نق)

 .ًادج

 دحاو لك نم «ىنيصراد ءرم .ردنك «نارفعز . ليقاثم ةعبرأ مطبلا غمص ذخؤي : هطالخأ

 رشقم نسوسلا لوصأ «ليقاثم ةعبرأ رابكلا ربونصلا بح «ليقاثم ةثالث امامح «ليقاثم ةعبرأ
 رمتلا محل , ليقاثم ةثالث ءاريثك «نالاقثم ءادوس ةخيلس « فصنو نالاقثم ىماش لبنس ؛هلئم

 اثلث يقن يفاص دزراب «ليقاثم ةعبرأ بكوكلا هل لاقي يذلا سوماش نيط «ليقاثم ةثالث يماشلا

 خبطي «تالوطوق عبرأ قئاف لسع «لاقثم ىرخأ ةخسن يف هاندجوو . ليقاثم ةعبرأ طسق «لاقثم
 ىتح هخبطاو دزرابلا هعم طلخاف نخثلا دح ىلإ راص اذإف «فعاضم ءانإ يف مطبلا غمصو لسعلا

 («فنك5©) ةيودألا ىقاب هيلع قلأو هدّرب مث ءطسبني ال ةرطقلا هنم ترطُف اذإ دح يف ريصي
 تعلتباو (12عو10115) لفثلا ىمرو ًاغضم يرطلا بنركلا ءام نم صتما اذإ .هلمعتساو « ةقوحسم

 .ًادج كلذ عفن ةراصعلا

 : عفان بح

 .(آدددتع) ةئرلا (36263+1) ةبصق (1121512655) ةنوشخح نم عفني (1ةمعدع) ناسللا تحت عضوي

 . (1:225262) ةبصقلا (02ا156) للع رئاسو .(7هزذهع) ت وصلا عاطقلنا و

 لاقثم دحاو لك نم ردنكو ّرم «ليقاثم ةثالث دحاو لك نم غمصو ءاريثك ذخؤي :هطالخأ
 رادقم ولح بارش «تارمت ثالث محل «لاقثم فصن سوسلا ةراصع «لاّمثم نارمعز « فصنو

 ,ةالقاب رادقم (06ءلنكمعو) ءاودلا اذه نم (1ةهونع) ناسللا تحت عضويو هب نجعي «ةيافكلا

 .هنم بوذي ام عالتبا يف ليلعلا ىلإ مدقتيو

 : لاعس هب نمل فطان ةفص

 .اطسق دحاو لك نم مجعلا عوزنم ميحل بيزو .قوقدم ولقم ناتك رزب ذخؤي : هطالخأ

 نارفعز «ناتيقوأ ضيب بأ لفلف ٠ .طسق دحاو لك نم نيرّشقم قدنبو ولقم رابكلا ربونصلا بح

 ىقلت مث د ب علال ناتكلا رزب خبطيو قحسيو قدي «لاطرأ ةعئرأ قئاف لسع ؛ ةيقوأ

 . ةيافكلا رادقم هنم هطعأو اهنجعاو اهطلخاو (846«كنهع5) ةيودألا رئاس هيلع

 : نهاكلا ءاود

 .هب جلاعي ناك هنأ ؟ سونيلاجا» ركذ سيفن (746ل1565) ءاود وهو ((نهانعط) لاعسلا نم عفني

 رشع ةينامث تسديدج ءالاقثم نورشع سخلا رزب . ليفاثم ةرشع نويفأ ذخؤي : : هطالخأ

 ريشواجلا لوصأ «ًالاقثم رشع ةتس ناتكلا رزب ءًالاقثم رشع ةعبرأ سباي يناتسب باذس ءًالاقثم
 دا ها ١ ليقاثم ةعبس نارهعز ءًالاقثم رشع ةعبرأ رم ءالاقثم نوئالثو ةتس

 تضل تا ءام عم ىّمح هب تناك نم هنم ىقسي نأ يغبنيو «ةالقاب

 . يشعلاب كلذو بارش



 ضرم ضرم يف ةبّرجملا ةيودألا يف نيذابارقألا نم : ةيناثلا ةلمجلا /سماخلا باتكلا 4

 :لاعسلل رخآ بح

 لك نم نارفعزو ناسلب نهد «ليقاثم ةعبرأ دحاو لك نم نويفأو ةعيمو رم ذخْؤي : هطالخأ
 . لمعتسيو نجعيو أعم قحسي «نالاقثم دحاو

 : رخآ (8[ءلتعاصعو) ءاود

 ةنطابلا (0014 3050655) تاليبدلا نمو .«ليست ةدام لك نمو (©هدعط) لاعس لك نم عفني

 . سويقولوبأ هعضو
 «نالاقثم دحاو لك نم ءضيبأ لفلف ءريشواج ءّرم «ينايطنج جنيبكس ذخؤي :هطالخأ

 .ءامب نجعيو قحسي «ليقاثم ةعبرأ ىقنم راغلا بح

 :رخآ ءاود ء

 .(سخامو ردنأ) هعضو (113620م(]0515) مدلا يبل عفني

 امث يربلا نامرلا رمث «ليقاثم ةينامث سباي درو «ليقاثم ةعبرأ ايقاقأ ذخؤي :هطالخأ

 0 حلا يا ءامب نجعي «لاقثم ءاريثك «نالاقثم رم «ليقاثم

 . رطملا ءامب

 .(؟7هذن) توصلا عاطقناو (©0هنعط) لاعسلا فونص نم عفني : لاعسلل رخآ ءاود

 نمو ءاددع نوسمتبو ةناماهردقز ةفاك تقلا هوب نكاهنككلا نامز. نه دقو * ظالخا
 «سبايلا درولاو ؛ينيصلا دنوارلاو «ىقنملا نقفستلا نمو لاطرأ ةثالث قوحسملا يلبجلا سفركلا

 نمو «نيمهرد نزو ينيصرادلا نمو «قاوأ ثالث دحاو لك نم رانلجلاو ءنسوسلا لوصأو
 ء«طاسقأ ةسمخ رطم ءام يف عقنتو (84601كم65) ةيودألا هذه ضرت . فصنو مهرد نزو لبنسلا

 ؛هلفث ىقليو ىفصيو رصعي مث «هئلث ءاملا نم ىقبي ىتح ةنيل ران ىلع خبطت مث ٠ مايأ ةثالث كرتتو

 اغيلب ًاقحس كلذ عيمج قحسي معيرد كرو دخاو لك نيساء رثخلاو يبرعلا فضلا نم نحس مل

 الطر نورشعو ةعبرأ هيلع ٌبصي مث ؛هلك هيفوتسي ىتح ديور ًاديور ءاملا كلذ نم ىقسيو

 دنا ل , جلاعيو جاجز ءانإ يف عفريو دقت تح اراب حيو «ًاجتخفيم

 . ((6008ط)

 نوفذقيف 25 جاه اذإ (2هدعط) 520ب- :ريونصلا قوعل

 : لوضفلاو (©دو) حيقلا

 «يبرعلا غمصلاو ربونصلا بحو .ىّقنملا ولحلا زوللاو ولقملا ناتكلا رزب ذخؤي :هطالخأ

 (3/1ءةنءنمعو) ةيودألا قدت : اذرلع ةريثع نوريش رخل دو . يقاوأ عبرأ ةنز دحاو لك نم ءاريثكلاو

 ةبرشلا ءرئاخلا لسعلاك ريصي ىتح قحسيو «هيفكي ام نمسلاو لسعلا نم اهيلع بصيو رمتلاو
 . يشعلاو ةادغلاب ةصفعلا لثم هنم

 : طابنألا كلعب عنصي رخآ قوعل

 مدلا ثفنو (0/70ه1ع) ت وعفا عاطقنا و (0طقضص»و قلحلا (181325طصءوو) ةنوشخ نم عفني

 .ددسلا حتفت و مغلبلا و (2©دق) حيقلا و (8136220م515/)4)
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 نمو «لطر دحاو لك نم ّبحلا عوزنملا بيبزلا نمو ولقملا ناتكلا رزب نم ذخأت : هطالخأ
 كلعو يوشملا اسريإلا نمو ؛قاوأ تس دحاو لك نم رملا زوللاو ولحلا زوللاو ربونصلا بح

 ةخوبطملا ةبلحلا نمو «قاوأ عبرأ دحاو لك نم يبرعلا غمصلاو سوسلا قورعو طابنألا

 نوحطملا صمحلاو نوحطملا ريجرجلاو ضيبألا لفلفلا نمو «قاوأ عبرأ دحاو لك نم ءاريثكلاو

 نارفعزلاو ّرملا نمو .ةيقوأ دحاو لك نم ىنبللاو فرحلاو هاوخنانلاو حمقلا بابلو دنوارزلاو
 ءالطلاب وأ لسعلاب هنجعاو ًاديج هقحساو ًاعيمج هقدف «ةيقوأ فصن دحاو لك نم نابللاو

 . مان اذإ هناسل تحت هعضيلو «ةصفعلا لثم يشعلاو ةادغلاب هقعلاو .خوبطملا

 ظ . (00650) ردصلا سبي ةدشو (©0ادعط) لاعسلا نم عفني : رخآ ءاود

 لك نم ربونصلا بحو ولقملا ناتكلا رزبو ْرملا زوللاو ولحلا زوللا نم ذخأت : هطالخأ
 ريصع نمو «نامهرد دحاو لك نم يبرعلا غمصلاو ءاريثكلاو نوسينألا نمو «نامهرد دحاو
 هنجعاو هقحساو هقدف «نامهرد دحاو لك نم ذينافلاو ركسلا نمو ء«مهرد نزو هقورع وأ سوسلا

 .نيتنثا وأ ةدحاو هناسل تحت مونلا ديري تقو عضيلو ابح هلعجاو «بطرلا جنايزارلا ءامب

 . جزل دراب (226)20) سوميك نم ناك اذإ لاعسلل عفان :رخآ قوعل

 ةرشع ةلئاس ةعيم «مهارد ةسمخ دحاو لك نم جنايزارلا رزبو ينيص راد ذخؤي :هطالخأ

 دحاو لك نم كلعو زوللا غمصو ردنك «مهارد ةرشع دخاو لك نم رم زولو قتسف «مهارد
 ردنكلا عقنيو لسعب ةعيملا قدت .مهارد ةسمخ نوقيراغ ءامهرد نورشع شمشف .مهارد ةسمخ

 .دحاو مهرد ةبرشلا لسعب نجعيو «يقابلا قديو «جتخفيمب شمشقلاو غمصلاو

 مدلا ثفن باحصأ عفنت سلبا لهأ نم بيبط اهفلأ صارقأ : (1136220م1إ/515) مدلا ثفن

 .(0650 ردصلا ىف ةعمتجملا ةدملا باحصأ و «(ةآهن2ع) ةئرلا ةحرق باحصأ و 2 (1136720مأالكأ5)

 ْ :ةيلحيتملا داوملا سنج نم يتلا (0هد5كع) للعلا باحصأو

 ركذ ردنك ؛ليقاثم ةسمخ دحاو لك نم حوربيلا روشقو ضييبألا جنبلا رزب ذخؤي : هطالخأ
 لوصأو ابرهك ءالاقثم نورشع ىكطصم ء«ليقاثم ةرشع دحاو لك نم ليأ ةحفنأو ةعيمو نويفأو
 ةثالث بذع ءام «ًالاقثم نوعبرأو ةسمخ انوطق رزب ءآلاقتم نوثالث دحاو لك نم نارفعزو نسوسلا
 . لمعتسيو صّرقيو طلخي طاسقأ

 ةفلخلا باحصأو , (1126200م4إ/ل515) مدلا ثفن باحصأ عفنت : يلفلفلا ىمست رخأ صارقأ

 .ةدام هتدعم ىلإ بلحتت تناك نمو ؛ءاعمألا يف حورقلاو

 ةراصعو «سيتلا ةيحل ةراصعو يرب نامرو ءيرصم كوشو ء«نامرلا ديقع ذخؤي : هطالخأ
 نالاقثم ّرم .ليقاثم ةعبرأ دحاو لك نم نويفأو دنوارو ضضح .ليقاثم ةتس دحاو لك نم ايقاقألا
 . لمعتسيو دراب ءامب وأ سآلا بح هيف خبط دق ءامب نجعيو «ًامعان قدي

 : «سخاموطسرأ» ىلإ بسني عفان نوجعم
 لاعسلا باحصأ و (1136220(2م1ال5أ5) مدلا ثعفن باحصأ عفني بيجع (0ء«لنكمء5) ءاود وهو

 لضعلا يف ةثداحلا قورخلاو .ةعمتجم ةدم هردص يف نمو ءهتئر يف ةحرف هب نمو .(0هدوطر
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 ةناثملا للعو ءاعمألا يف حورقلاو ةفلخلاو ةضيهلاو ماعطلل (5[همتقعط) ةدعملا فذقو «(341150165)

 رودلا تقو لبق هنم يقس أذإ بونت يتلا تايمحلاو ماحرألا (5ندم عال ان105) قانتخاو (8120067)

 . مسلا تاوذ ماوهلا عسلو ةلاتقلا ةيودألاو لازهلاو (5©7م62) جازملا ةءادر نم عفنيو «ةعاسب

 ةعيمو لفلف رادو دوسأ لفلفو نويفأو رتسديبدنجو دزرابو طسقو ينيصراد ذخؤي : هطالخأ
 لسعلا عم دزرابلا خبطيو لخنتو (0661ه565) ةيودألا قدت ءطسق .«لسع «ةيقوأ دحاو لك نم

 «ةضف وأ جاجز ءانإ يف عفريو «(04641هد65) ةيودألا رئاس هيلع ىقلتو ىفصي مث ءبوذي ىتح

 ظ . تارطق ثالث لخلا نهد نم هيلع رطقيو « لسعلا ءام عم ةالقاب رادقم هنم ىقسيو

 : «سنالقيراخ» ىلإ بسني عفان بارش

 . حجنم (146010565) ءاود وهو سفنلا رسع نم عفني

 ءام «هلثم ةلوسغم ةبلح ءءزج وهو 557 نفاثئوسكأ .مجعلا عوزنم بيبز ذخؤي : : هطالخأ

 دعب ةيلاوتم ًارارم هنم ىقسيو هب ظفتحيو هؤام ىفصيو «ىّرهتي ىتح خبطي .دحاو طسق ءرطملا
 2 .نخسي نأ

 ىلإ بلحتت يتلا لوضفلاو ©ا5) حيقلاو 55 مدلا ثفن نم عفني :رخآ ءاود
 08917 ردجعلا

 نابللاو ديجلا ءالطلا نمو ا ير هطالخأ

 ىكطصملا نمو «مهارد ةرشع دحاو لك نم ورسلاو ربونصلا ّبحو نويفألاو ىنبللاو ضيبألا
 رصعي مث «ةليل راح ءامب شويفسألا عقني ءًامهرد نوثالث دحاو لك نم شويفسألاو ابرهكلاو
 لك صّرقتو «ضعبب اهضعب طلخيو ءاديج ًاقحس (14ل1م65) ةيودألا رئاس قحستو هؤام دخؤيو

 فران كاني ةنضارق عانسلا كنع ققتتو ءمهرد فصن ةصرقف

 : رخآ ءاود

 . (11362030م1ا/515) مدلا ثفن 3 عفني

 رتسديبدنجلا نم كلذكو .هلثم ينيصرادلا نمو «مهرد نزو نويفألا نم ذخؤي :هطالخأ

 نمو «.فصنو نيمهرد نزو نارفعزلا نمو ءمهرد دحاو لك نم ّرملاو لفلف رادلاو «لفلفلاو

 نجعيو قحسي «مهرد دحاو لك نم نوسينألاو عمصلاو رانلجلا نمو ءمهرد فصن نزو ابرهكلا
 برشيو لظلا يف ففجيو ءمهرد فصن ةصرق لك اصارقأ صّرقيو «يدجلا (8ة2) نذأ ةراصعب

 . رتاف ءامب صرق هنم

 : رخآ صرق
 لك نم سيتلا ةيحل ةراصعؤ ايقاقأ . مهارد ةثالث دحاو لك نم ْذَسبو ابرهك ذخؤي : هطالخأ

 دروو دوسأو ضيبأ شاخشخ .«مهارد ةعبس ءاقمحلا ةلقبلا رزب «نامهرد رانلج .نامهرد دحاو

 0 عدو «ءفصنو مهرد دنوارز .فصنو نامهرد قرحم ليأ نرق «نيمهرد دحاو لك نم ريشابطو
 . لمعتسيو لاقثم نم صّرقي «مهارد ةعبرأ نيط «نامهرد قرحم
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 : رخآ صرق
 . قورعلا ءاخرتساو (31هز56ن:©) ةبوطر نم ناك اذإ (8136220م515/]4) مدلا ثفنل عفان

 ةعبس رخذألا لصأ ؛مهارد ةسمخ دحاو لك نم ردنكو ردنكلا روشق ذخؤي :هطالخأ

 يلبج جندوفو .«ناعشيشرادو ولقم نومك .مهارد ةعبرأ دحاو لك نم ىكطصمو دنوار .مهارد

 لبنسو سيدقلق «مهارد ةعبس دحاو لك نم نارفعزو ّرم «مهارد ةسمخ دحاو لك نم

 خوبطمب نجعيو قدي .مهارد ةعبرأ دحاو لك نم دروو ايقاقأو سيتلا ةيحل ةراصعو رتسديبدنجو

 . لاقثم نم صّرقيو ء صفع
 : ردصلا يف (81000) مدلا دومج

 . (0طعوا) ردصلا يف (81004) مدلا دومجل عفان ءاود

 .ممهارد ةثالث نزو ّرم «ءمهرد نزو دنوار «نيمهرد نزو ةنوحطم ةبلح ذخؤي : هطالخأ

 .ءمهرد دحاو لك نم حلمو لفلفو سوسلا (76556] ورع «نامهرد دحاو لك نم دروو نوسينأ

 صرق هنم ىقسيو لظلا يف ففجيو «مهرد ةصرق لك صّرقيو دراب ءامب نجعيو قحسيو ق.ي
 ءهاقسيو هيف فاديو صرقلا قحسيو ةجركس ردق ريخوبطم سفركلا لصأو جنايزارلا لصأ ءامب

 . هعضوم يقنيو هجرخيو «دماجلا (81000) مدلا بيذي ديج (7460101265) ءاود وهو

 اهمحليو .(ةدده8) ةئرلاو (20650 ردصلا يف حورفلا نم عفني ءاود :ةئرلا حورقو لسلا

 .اهيربيو

 نيوخألا (81000) مد «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم سبايلا درولاو راتلجلا نم ذخأت : هطالخأ

 نزو دحاو لك نم ىكطصمو ءاريثكو يبرع غمص «نيمهرد دحاو لك نم نابلو حمقلا بابلو
 ديكر أت .مهرد دحاو لك نم ّرمو ابرهك ءمهرد فصن دحاو لك نم نارفعزو ايقاقأ .مهارد ةثالث

 يف ففجيو لاقثم ةصرق لك صّرقيو «سآلا برب وأ لجرفسلا ٌبرب نجعيو قدي «مهارد ةسمخ
 ظ . ىقسيو لظلا

 . عفان لمرحلا هيف عقي نوجعم ةيبلقلا ةيودألا نم : (8162:0 بلقلا لاوحأ

 دعسلاو دنوارزلاو جنبلا رزبو رتسديبدنجلاو روفاكلاو زينوشلاو لمرحلا رزب ذخؤي : هطالخأ

 باذسلا رزبو سفركلا رزبو لبنسو لظنحو رتعصو لفلفو احرق رقاعو نيتسرشافو ارشافلاو
 نمو .مهرد فصن دحاو لك نم طسقلاو ةخيلسلاو اًوب زوجو نارفعزلاو نويفألاو ايوركلاو
 ردق لسعلا نمو «مهرد نزو ركسلا نمو .«مهارد ةعبرأ نزو دحاو لك نم ريشواجلاو جنيبكسلا
 .مهرد فصن فاعضللو مهرد ءايوقألل هنم ةبرشلا ةجاحلا

 . (8م116موإل) عرصلاو عزفتلاو ناقفخلا نم عفان : رخآ ءاود

 مهرد تبشلا رزب «نامهرد دحاو لك نم جنوردو دابنرزو ينيصرادو لبنس ذخؤي : هطالخأ

 هيف عقن دق بارش ةيقوأب ءمهرد نزو اهنم ىقسيو ءطلختو (04041825) ةيودألا قد «فصنو
 . ةيلاوتم مايأ ةثالث رهش لك يف كلذ نم برشيو .روثلا (7ةمودع) ناسل
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 ةسداسلا ةلاقملا

 لفسألا فوجلا لاوحأ يف

 :ةدعملا فعض

 . اهفعضو (5:همت3عط) ةدعملا (1عاو>260») ءاخ رتسا نم عفان نهد

 نمد وأ نيدرانلا نهدو نويفأو نيتنسفألا ةراصعو ربصو ىكطصم ذخؤي :هطالخأ

 اذه ديزت نأ تدرأ نإف «ةنيل ةفوصب (5:همصدعط) ةدعملا هب نهدتو طلخي «ةيافكلا رادقم لجرفسلا

 دزف ايوقم ًاضاّبق هلعجت نأ تدرأ نإو «نيءزج ةعيملا نمو ءًاءزج نذاللا نم هيف دزف اًرح ءاودلا
 . ساديطسقافويهلا ةراصع نم وأ «مرصحلا ةراصع نم كلذ ىلع

 ظ : عفان (0601هأمه5) ءاود

 . (6218عو) مضهلا و ءوسو «(022[5ط) ةدعملا فعضل

 جلمأو جليلب «مهارد ةعبرأ ىلقيو لجرفسلا ءامب ىلغي يلباك جليلهإ ذخؤي : هطالخأ

 سفركلا رزبو نوسينأ «نامهرد دحاو لك نم ىكطصمو دعسو ىلقيو لخ ىف عقني نومكو

 ةثالث عانعن «فصنو مهرد دحاو لك نم كسمو دوع .مهرد دحاو لك نم لخ ىف نيعقنم

 ةعبرأ قامس .مهارد ةينامث نامرلا بح .مهارد ةعبرأ درو ءفصنو مهرد سنودقم «مهأرد

 . مهرد دحاو لك نم لبنسو ردنك ررشقو ةفرق «مهارد

 : ةدعملا يّؤقت ةخلخل

 لك نم فالخلا يراد ءامو حافتلا ءامو درولا ءامو ربصلا ءام ذخؤي : هطالخأ

 نم كسو دوعو كمارو رانأجو نذالو روفاكو نارفعزو دروو رمحأو ضيبأ لدنص .ءزج دحاو
 . ءزج فصن دحاو لك

 : بلصلا (5:ه22ءا) ةدعملا مر ول دامض

 لك نم ةعيمو ربص . مهارد ةينامث دحاو لك نم ةخيلسو لبنسو نيتنسفأ ذخؤي : هطالخأ
 نا نات ءمهرد مهرد رمو هبحو ناسلبلا دوعو «نامهرد نارفعز ءمهارد ةعبرأ دحاو

 . ةجاحلا ردقب نيدرانلا نهد

 : جرايأ

 نيدوعمملا عفني «سورطفايطنأ» ىلإ بسني
 سباي درو «ةيقوأ فصن نوراسأ «نالاقتم ىكطصم «ليقاثم ةعبرأ ربص ذخؤي : هطالخأ

 . جرايألا لمعتست امك ًافاج هلمعتسا «ةيقوأ فصن دحاو لك نم ةخيلسو وفو رخذألا حاّمفو

 : صارقأ

 ةخفن نمو سواليإ نم بيرقلا (5[:هدت2عط) ةدعملا بلقت نم عفنت شيوزامأ صارقأ اهل لاقي

 . ةنطابلا ةنمزملا للعللو هماعط أيقتي نمل حلصتو (1هئادستس2802) باهتلالا نمو

 «ليقاثم ةعبرأ نيتنسفأ «ليقاثم ةتس نوسينأ «ليقاثم ةتس سفركلا رزب لك ذخؤي : هطالخأ
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 ةتس ىنيص راد نالاقثم ّرم «نالاقثم لفلف «ليقاثم ةعبرأ ًاضيأ ىكطصم ىرخأ ةخسن ىف اندجوو

 ندخل تسير نضارنأ هني لمعتو ةفادب وجعي هلم ردم ا يدبح الاخت ةوينأ لقاك
 . جوزمم بارشب نيدوعمملل لاقثم هنم ةلدتعملا

 : جرايأ

 لك بهذيو ءاباهتلا دجي نمو «(51013«) ةدعملا بلقت نم عفني «نوسيمات» ىلإ بسني

 وهو «(10856) لربلا ردي اضيأ وهو ماحرألا (0ةن5© للع نمو ؛ءارمتسالا ءاطبإ نم عفنيو ةخفن

 ثمطلا ردحيو نيتيلكلا (©هنه) عجو هب نملو نيدوبكملل بيجع (346لنءامعو) ءاود

 . (34عمقأ 2 12102)

 ٌبحو نوراسأو ينيصرادو نارفعزو لبنسو ىكطصم «لاقثم ةئام ربص ذخؤي : هطالخأ

 ناك نم هنم يلد نأب لمعتسيو «أسباي هب ظفتحيو لخنيو قدي «ةيقوأ دحاو لك نم ناسلبلا
 هنم ىقسيف «ةدام هتدعم ىلإ بصنت تناك وأ ةرم أيقتي نمو «دراب ءامب لاقثم نزو ئطبي هؤارمتسا

 نمو «لسعلا ءامب هنم يقس اذإ هعفنيف ةنطابلا هئاضعأ ضعب يف مرو هب ناك نمو «لاقثم فصن

 . ىفصم ايلغم اقوقدم جنايزارلا ءامب ىقسيف «(046ه5(5ن2808) ثمطلا ردحي وأ هلو ردي: نأ جاتحي

 : سيخارولوب دامض

 . ةنطابلا (0256) للعلا عيمج نم عفني

 ْنَم مطبلا غمص ءْنَم دحاو لك نم عمشو ردنكلا قاقد ءانامدرق ءدعس ذخؤي :هطالخأ-

 . اًنم يدوهيلا لقملا نم هيف دازي دقو «ةيافكلا رادقم ءانحلا نهد .فصنو

 : اسريإديبد هل لاقي (7266ل1ءمع5) ءاود

 . (4500:065) نطبلا نّيليو ءاملا ءامتجا و (5؛هرصهعط) ةدعملا (1ءدممءأ#) جاز زم داسف نم عفني

 ليبجنز ءأمهرد نيرشع نزو لفلف ءًامهرد نيرشعو ةعبرأ نزو اسريإ ذخؤي : هطالخأ

 ةعبرأ دحاو لك نم جنايزارلا ّبحو ىكطصمو نوسينأ .ًامهرد رشع ينثا دحاو لك نم نادجنأو

 لثم هنم ةبرشلا « لسعب نجعيو قدي .مهارد ةينامث دحاو لك نم سفركلا رزبو هاوخنان ,مهارد

 ها هع

 :ايوركلا نشراوج

 ةلقو (آ1176) دبكلا يفو اهيف ن وكت يتلا ةدسلاو (5[همح865) ةدعملا (مهنه) عجو نم عفني

 . ماضهنالا

 سويلاسيسو مجعلا عوزنم بيبزو ل سفركلا رزيو هاوخنانو ايورك ذخؤي :هطالخأ

 نجعيو قدي «مهارد ةرشع نزو هرشق نم ىقنم رم زول . مهارد ةثالث دحاو لك نم رزجلا رزبو
 .رداف هام ةقيتلا لكم هنم ةبريشلا لعب

 : ناجنلوخلا نشراوج

 حايرلا درطيو ماعطلا مضهيو دبكلاو (5:هتصةءط) ةدعملا يف (©6010) دربلا ةدش نم عفني

 . (5(ههتةعط) ةدعملا بيطيو (ا/:ه05)
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 ينيصرادو لاه «نامهرد دحاو لك نم ضيبأ لفلفو ةفرقو ناجنلوخ ذخؤي : هطالخأ

 سفركلا رزب . مهارد ةينامث ليبجنز .مهارد ةتس لفلف راد .مهارد ةثالث دحاو لك نم كشمرانو

 فاعضأ ركسو ذيناف ءمهرد دحاو لك نم رفسيلاطلاو ايوركلاو ينامركلا نومكلاو نوسينألاو

 . نامهرد هنم ةبرشلاو طلختو قدت .(46018ه65) ةيودألا

 : نيطلا (ممءاناع) ةوهش

 . نيطلا (ةممءاناع) ةوهش عطقي نوجعم

 .مهارد ةثالث دحاو لك نم جلمأو جليلبو دوسأ جليلهإ «مهارد ةتس جرايأ ذخؤي : هطالخأ

 هيف خبط دق ءامب مهارد ةثالث هنم ىقسيو .ةوغرلا عوزنم لسعب نجعي .مهارد ةسمخ مدنج زوج

 . عوقنم ثبخو عنعنو نوسينأو ىكطصم

 : نايثغلاو (؟هدمن) ءيقلا

 . نايثغلا نكسيو «(ططاءعست) مغلبلا (؟7هدصنأ) ءيف عطقي با وش

 نورشع نامرلا تح .مهأرد ةثالث ىكطصم .مهارد ةعبرأ ينامرك نومك ذخؤي : هطالخأ

 لارا ىرتابب وح كاتم لالطرأ ةليفر أب تيلي مح افالم لن ارب لك نسبا دامو نحنا امهر

 يال كير .«مهرد كسم هيلع ىقليو ىفصيو

 : قاوفلا

 .ًادج بيجع يوق وهو (111«ممان8ط) قا ولا عفني ءاود

 هنم بهذيو يلغي ىتح كلذ خبطي «لاطرأ ةينامث يناحير بيط ذيبن ذخؤي :هطالخأ

 نزو نيتنسفأ «مهارد ةعبرأ دحاو لك نم ىكطصمو طسق هيف ىقليو ءرانلا نع لزني مث سدسلا

 ا ا ا ا ل د ا واو

 . ةقعلم هنم ةبرشلاو قحسي اقوال ةعبرأ دحاو لك نم ةخيلسو يدنه دوعو نوراسأ

 : دبكلا ماروأ

 .هريغو يثو نم ثدحي يذلا مرولا نم مرفسا دروم مهرم عفني
 راغلا ٌبحو نارفعزلاو درولا نمو .مهارد ةعبرأ نزو مرفسادروملا نم ذخأت : هطالخأ

 هقدف .مهارد ةعبرأ نزو عمشلا نمو .مهارد ةثالث نزو دحاو لك نم ايكلاو ّرملاو ةريرذلاو .

 . مهأرد ةثالث نزو يقزارلا نهدو نسوسلا نهد نمو ,ةيافكلا ردقب عمشلا بذأو هعمجاو هقحساو

 : ديكلا ةبالص

 حايرألاو ةدعملاو لاحطلاو (11762) دبكلا عاجوأل عفان بئذلا دبكب ذختي نوجعم

 . مدلا نوأيقتي نيذللو نمزملا لاعسلاو ايرطنسودلاو

 شاخشخو انامدرقو طسقو جنبلا رزبو رتسديبدنجو نويفأو ّرمو نارفعز ذخؤي : هطالخأ

 ام قدي ةيوسلاب دحاو لك نم ًاقرحم زعملا نرق نم نميألا نرقلاو بئذلا دبكو تفاغو لبنسو

 . «رهشأ ةتس دعب لمعتسيو «ةوغرلا عوزنم لسعب نجعيو «بارشلاب بوذي ام باذيو ءاهنم قدني

 .ةبرشألا نم قفاوي امب ةصمحلاك ةبرشلا
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 : دبكلا (1عمدمع7) جازم ءوس

 .نويرزاملا نهد هعفني

 .ردق يف ريصيو «ةليلو ًاموي ءام لطرب عقني . مهارد ةرشع نويرزاملا نم ذخؤي : هطالخأ
 هيلع بصيو ءردقلا ىلإ ٌدريو ىفصيو لزنيو «لطر فصن ءاملا نم ىقبي ىتح ةنيل رائب ىلغيو
 (31هةنهمعو) ةيودألا ٌتلتو نهدلا ىقبيو ءءاملا بهذي ىتح ىلغيو «لطر عبر ولحلا زوللا نهد
 .نهدلا اذهب ةلوخنملا ةقوقدملا

 يدنه رمت .مهارد ةرشع دنحاو لك نم جلمأو جليلبو رفصأ جليله ذخؤي :هطالخأو
 عمجت «لطر فصن تيز «لطر ربنش رايخ «هلثم باع ءًاددع نوثالث صاجإ ءًامهرد نوثالث
 «ءام لاطرأ ةرشع اهيلع ٌبصتو مارب ردق يف لعجتو ءربنش رايخلا الخ (84641ه565) ةيودألا هذه

 ىقليو ءردقلا ىلإ دريو ىفصيو «سرميو ربنش رايخلا ىلع ىفصيو «ثلثلا ىقبي ىتح خبطيو
 ٌرذتو «لطر فصن زوللا نهد هيلع بصيو ؛لسعلا ماوق هل ريصي ىتح خبطيو «ْنم ذيناف هيلع
 ءانإ يف ريصيو «رانلا نع لزنيو دقعني ىتح ىلغيو «ةتوتلملا ةلوخنملا (646كنءأه65) ةيودألا هيلع

 ظ . مهارد ةتس هنم ةبرشلاو جاجز

 : ءاملا ءادتبال عفان فوفس

 .لوقبلا ءامب وأ نبجلا ءامب وأ حاقللا نبلب ذختي

 حاقف .فصنو مهرد دنوأر «نامهرد كل .فصنو مهرد تفاغ ةراصع ذخؤت : هطالخأ

 دحاو لك نم ءاقمحو ءاثق رزب ءنامهرد ثوشكلا رزب ,فصنو مهرد نارفعز .مهرد رخذألا

 .لاقثم ةبرشلا ءمهرد اينومقس .مهرد

 ةيلاحطلا (843:هنمعو) ةيودألا : (1ه:ءددو) ناقريلا

 ظ . يقبدلا ءاودلاب فرعي حجنم ءاود

 ىلع عضويو راخف ءانإ يف قبدلا ريصي ؛«لطر ةرون «نالطر طولبلا قبد ذخؤي :هطالخأ
 دلج ىلع اراح ماد ام هنم لطاو اديج امهطلخاو ةرونلا هيلع رثناف باذ اذإف «بوذي ىتح رمج
 هل لمعتسملا ضيرملا لخدي نأ (0462:ههو) ءاودلا اذه لمعتسا اذإ يغبنيو ءهعضو «بئذ (ةاكنه)
 أربتي ام عطقب ىنعي نأ يغبنيو «هسفن لبق نم عقي ىتح هعزني ال هيلع داّمضلا عديو «مامحلا ىلإ
 .ًالوأف الوأ ندبلا نم هنم

 :رخآ

 ريبدتلاب ليلعلا ربدي نأ هب دمضي نأ لبق يغبنيو عهموي نم نيلوحطملل هتعفنم رثأ نيبتي
 ظ . مايأ ةثالث لبق بجي يذلا

 نم انامدرق «يناردنكسإ لدرخ «قاوأ ثالث ردنكلا قاقد «قاوأ ثالث رم ذخؤي : هطالخأ
 قاقد امأو .نالخنيو انامدرقلاو لدرخلا قدي «هب ىفتكُي ام رادقم لصنعلا ٌلخ «ناتيقوأ دحاو لك
 ًاهيبش ريصيو نجعيو «سبايلا 0464:كم69 ءاودلا امهيلع ىقليو «ناقحسيف ّرملاو ردنكلا
 داّمضلاو ماّمحلا ضيرملا لخدأ مث ءتاعاس عست تقو ىلإ نيتعاس تقو نم عضويو .مهرملاب



 ضرم ضرم ىف ةبّرجملا ةيودألا ىف نيذابارقألا نم :ةيناثلا ةلمجلا /سماخلا باتكلا ه6

 نم هيف ام جرخيو «نزبألا يف ثكملا ليطي نأ هيلإ مدقيو نزبألا هلخدأف ىخرتسا اذإف هيلع

 يتلا قرخلا لحو هممشي ايرب اجنذوفو ءالخ هفنأ نم نداف (550050) يشغ هبيصي اليكو «ءاملا

 يف هقساو ءزبخ الب احلام ًاكمس همعطأف ماّمحلا نم جرخ اذإف «ًاليلق ًاليلق طوبرم اهب داّمضلا

 ارتاوتم سفنلا لعجي نأ اهيف نكمي ةضاير كلذ لبق ضاتري نأب هرمو ثلاثلا يفو لوألا مويلا

 . ًايلاوتم

 : رخآ (01«ةنءنمعو) ءاود

 باحصأو رييرخمجلاو نينانجملا عفنيو :تننيت انفقا ءاود وهو يوق ضاضم

 . ةمداقتملا (©ةسدو#) للعلا

 «لطر رانلا هبصت مل تيربك «نالطر عمش «لاطرأ ةعبرأ خوبطم جنيتار ذخؤي : هطالخأ

 «قاوأ ثالث دنوارز ءلطر رمحأ قروب ءلطر بطر ّبش «نالطر تفز «لطر ردنكلا قاقد

 بارش «فصنو طسق ّلخ «قاوأ ثالث توتلا نبل «قاوأ تس احرق رقاع «قاوأ تس ربص

 .لاثملا كلذ ىلع أيهي «تالوطوق ثالث ًاتيز لخلا ناكم يقلن نحنو ءطسق فصن يكاطنأ

 : رخآ (3/1ءلنءمعو) ءاود

 . اغلاب العف لعفي يوق ضاضم
 نزو هنم ذخأتو «هقحستو هففجتو هتينابزو هلجرأ عطقتف «ًايرهن ًاناطرس ذخأت : هطالخأ

 كلذ هنم ذخأ يذلا رهنلا كلذ ءام نم ءامب هفيدتو «لاقثم سدس نويفألا نم هعم طلختو «لاقثم

 نويفألا ناكم تاقوألا ضعب ىف لعجاو :؛(©ةدو© ةلعلا بحاص هيقستو «(هدهه60 ناطرسلا

 ْ . (0ه56) ةلعلا بسحب هنزوب ناسلب نهد

 : لاحطلا ةبالص

 . قتعتف (58ماءءم) لاحطلا يف نوكتت ةبالصلا نم عفني مهرم

 ءءزج دحاو لك نم ةخوبطملا ةبلحلاو احرق رقاعلاو لدرخلاو انامدرقلا نم ذخأت :هطالخأ

 نأب (5ماععم) لاحطلا هب ىلطي مث ؟تيدلا هيلع بصت مث ل اديخع اًقد هقدتف

 م ا «مامحلا يف هبحاص لستغي

 . ةيفحم

 هيمسن (81000) مدلا اه اهيحاص يشمي يتلا (مطلهمصعم) نطبلا يف حورقملا 52 عفنت

 .اريطنسودلا

 كشكلا ءام نم ذخأت من .كشكلا عم هخبطتف طيبع زعام ةيلك محش نم ذخأت :هطالخأ

 نمو ؛ةجركسا دحاو لك نم درولا نهدو خوبطملا زرألا ءام نم ذخأتو «نيتجركس محشلا مسدو

 لك نم قوحسملا جاذيفسألاو قوحسملا يبرعلا غمصلا نمو «مهرد فصن نزو قوحسملا ايقاقألا

 كدع ات وأ .هب هنقحاو .مهرملا ةلزنمب ريصي ىتح ًاعيمج هطلختف ةيوشم ةضيب حمو .مهرد نزو دحاو

 نم هماعط لعجاو «هب هنقحاو «درو نهد ةجركس فصنو «بطرلا وراد نابشينلا ءام نم ةجركس

 . لجرفسلا ةهكافلا نم همعطأو «كدهج اهبيطو نامرلا بحو زوللا نهدب ضامحلا ةقرم



 هدا/ ضرم ضرم يف ةبّرجملا ةيودألا يف نيذابارقألا نم : ةيناثلا ةلمجلا /سماخلا باتكلا

 : (450هم65) نطبلا قالطتسا

 . ةنمزملا ةفلخلا نم عفان (فوفس)

 ٠ ثيئارطو طسقو سآلا بحو قامسو ولقم لخ يف عقنم طولبو رانأج ذخؤي : هطالخأ

 رمثو ولحلا نامرلا عامقأو «لخ يف امهعاقنإ دعب نيولقم صفعو نومك «نامهرد دحاو لك نم
 رز «مهرد دحاو لك نم لبنسو ىكطصمو كسم دوع ء«مهرد دحاو لك نم كمارو ءافرطلا

 دحاو لك نم تفجو بونرخو ولقم بيبزلا بحو سميتلا ةيحل ةراصعو نيطو غمصو ضامح
 . هصنو مهرد

 : نشراوج

 . 08ةمه5) حايرلا يف دورب نع ةنئاكلا ةفلخلا عطقل عفني

 نذالو ناسلبلا ناديعو هاوخنانو دعسو ةريرذلا بصقو سفركلا رزب ذخؤي : هطالخأ

 ةرشع درو .مهارد ةعبرأ دحاو لك نم كسو ةلقاق «مهارد ةسمخ دحاو لك نم ةسابسبو

 مهارد ةثالث ةفرق «نامهرد ضيبأ لفلف .«مهارد ةثالث نوسينأ .مهارد ةسمخ ةنشأ ؛«مهارد

 لوصأ ,ءفصنو مهارد ةثالث بيطلا رافظأ «مهارد ةثالث روفاك «مهارد ةعبس نارفعز .فصنو

 ينيصراد «مهارد ةثالث وقود «مهارد ةعبرأ ضيبأ لدنص «نامهرد انامدرق «مهارد ةعبرأ رخذألا

 . حافتلا برب نجعي .«مهارد ةعبس سالا بح .مهارد ةثالث ليبجنز .مهارد ةثالث

 ظ : ةهكافلا بارش

 عا رفصلا عمقيو «(1013:5062) لاهسإلا عطقي

 بحو رورعز «لطر دحاو لك سابيرو سيراب ريمأو جرتألا ضاّمح ذخؤي : هطالخأ

 ةعبرأ دحاو لك نم ىرثّمكو نامرو حافتو رم لجرفس «لاطرأ ةثالث دحاو لك نم قامسو نامرلا
 . ركس هيلع لعجيو ةيناث خبطيو ىفصيو «جضني ىتح خبطيو «نيموي عقني هلثم ءام «لاطرأ

 ظ : ءاعمألا يف حورقلاو جحسلا

 . ءاعمألا حورق نم عفني (1م00ط65) قلعلا هل لاقي ءاود

 صفع ءالاقثم نوعبسو ةسمخ نامرلا ووك ءالاقثم نورشعو ةسمخ ايقاقأ ذخؤي : هطالخأ
 نوتسو ةئام قوقدم سوالاج ءالاقثم نوسمخو ةتس جنبلا رزب هلثم نويفأ ءالاقثم نورشعو ةسمخ

 ةسمخ ردنك .فصتنو ناللاقثم يماشلا قامسلا ةراصع ءالاقثم نوعبس يماش قامس ءالاقتم

 .لاقثم هنم ةماتلا ةبرشلا ءدوسأ بارشب طلخيو عمجيو قحسي ءآلاقثم نورشعو

 : يسوسرطلا («سويقولا ىلإ بسني (061ه565) ءاود

 . ةخفن لك نمو «بّلحتت ةدام لك نم عفني (846لنك4565) ءاود وهو

 رزجلا رزبو جنايزارلا رزب «نالاقثم دحاو لك نم سفركلا رزبو نوسينأ ذخؤي : هطالخأ
 نم جنبلا رزبو نويفأ «ليقاثم ةعبرأ دحاو لك نم سويلاسيسلا نم عون وهو نوليذرطلا رزبو يربلا
 . لمعتسيو ءامب نجعي .فصنو لاقثم دحاو لك



 ضرم ضرم يف ةبّرجملا ةيودألا يف نيذابارقألا نم :ةيناثلا ةلمجلا /سماخلا باتكلا هدم

 : اهلمعتسي «سونيلاج» ناك ةنقح
 . نيمدقتملل ةريثك خسنل ةقفاوم يهو سوانتنا ةنقح يهو

 ا ا

 ؛ليقاثم ةينامث رفصأ خينرز ؛ ليقاثم ةثالث رمحأ خينرز «ليقاثم ةتس دحاو لك نم ساحنلا روشق

 صرقلا نزو صارقأ هنم لمعُتو سآلا ّبح بارشب نجعي ءلاقثم رشع ةسمخ قرحم ساطرق
 ضعب يفو «نيسوثاوق رادقم ءامب جوزمم بارش عم اهب نقحيو «ليقاثم ةعبرأ وأ ليقاثم ةثالث

 . رطملا ءامب اهب نقحي تاقوألا

 : هيوافألا صارقأ

 ل ير ل ل ناسا رو دخلا ىو

 . اهتعاس نم (21ة062) لاهسإلا عطقت و « ةحجنملا (74601565)

 «ليقاثم ةعبرأ دحاو لك نم نوسينأ يدنه لبنس «ليقاثم ةعبرأ نارفعز ذخؤي :اهتخسن

 «ضغ صفع ؛«نويفأ ءايقاقألا ةراصع «يدنه ضضح «سيتلا ةيحل ةراصع «يدنه ربص ءّرم

 نمرفإا رو نارا نيج اجعر ميزا رتب رعب الاوادم زك يحارب

 . لاقثم هنم

 : فوفس

 . حلام (©طاءومد) مغلب نم جحسلل عفان

 ةسمخ ىكطصم ؛«مهارد ةعبس مرفسهاشلا رزب «مهارد ةرشع ولقم فرح ذخؤي : هطالخأ

 ةعبس ولقم غمص .هلثم ولقم ءاشن «مهارد ةسمخ ثاّرك رزب «مهارد ةرشع رم رزب «مهارد

 . مهارد ةثالث ةبرشلا «مهارد ةرشع ينمرأ نيط .مهارد

 . ةنشفحع

 . نيوخألا مدو نمسب نقحي بورشم (046018565) ءاود لبق نم جحسلل
 ايم

 : ةنقح

  .ةداملا عفدو ءارقصلاو (4550ع5و) جارخلا ءادتبال

 دحاو لك نم رورعزو نامرلا روشقو سآلا بح «مهارد ةرشع سدع ذخؤي :هطالخأ

 ةسمخ صفع «ًامهرد رشع ةسمخ دحاو لك نم ىرثّمكو هبح نم ىقنم لجرفس «مهارد ةعبس
 ىفصي «لطر ىقبي ىتح مرصح ءامو ّزملا نامرلا ءام قاوأ عبرأ وأ ءام لاطرأ ةثالثب خبطي «مهارد

 نم جاذيفسأو ايقاقأو قرحم ساطرق «هلثم غمص ؛لاقثم ينمرأ نيط هعم طلخي ثلثلا هنم ذخؤيو

 .مهرد دحاو لك

 : بيجع جنل وقلل رخآ 06«لنونمعو) ءاود

 هعيجر أيقتي نميف سوالي دإ اهل لاقي يتلا (08د56) ةلعلا هبيصت نميف هلمعتسي «سونيلاج» ناك

 .دراب ءام تاسوناوق عبرأ وأ ثالث رادقم عم ةالقاب رادقم ًاديدش (©هند) عجولا ناك اذإ هنم قساو

 نورشع نويفأ ءآلاقثم نوعبرأ دحاو لك نم ءضيبأ لفلف «جنبلا رزب ذخؤي :هطالخأ
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 «نالاقثم دحاو لك نم احرق رقاع «نويبرفوأ ءبيطلا لبنس «ليقاثم ةرشع نارفعز ءًالاقثم

 5 جنل وقلل رخآ (064ءلنكه65) ءاود

 عفني «سيوناموسأ ىمسيو ««سيطارقسوقنب» باتك يف «سونيلاج» هدجو ام ىلع
 ماحرألا (©ةن») عجو نمو ؛(©ةنه) عجولا مهب دتشا اذإ (0ماطهلعتن#) دمرلا باحصأو نيدوعمملا
 . باذس هيف خبط دق لسع ءامب برش اذإ

 .دزراب «لفلف راد .ضيبأ لفلف طسق ءّرم «لبنس .فصنو لاقثم نارفعز ذخؤي : هطالخأ
 يف دجوو «حوربيلا لصأ روشق ينيصراد .ليقاثم ةعبرأ ناسلبلا نهد «نيلاقثم دحاو لك نم
 «فصنو ليقاثم ةعبرأ وقودلا رزب .نالاقثم دحاو لك نم «رتسديبدنج «حوربيلا ةراصع ةخسن
 2 .لسعب نجعي ليقاثم ةعبرأ ةخيلس «ليقاثم ةثالث جنيبكس

 هب عفتني ؟س وئيلاجل» (04601هم65) ءاود : اهجورخو (ههادو) ةدعقملا (8612202) ءاخرتسا

 > .ةدعقملا جورخ نم

 ءايميلقإ .صاصرلا جاذيفسأ ءصفع .يعبرأ هل لاقي يذلا تابنلا رمث ذخؤي :هطالخأ

 . ليقاثم ةعبرأ دحاو لك نم ّرمو ردنك . سطيف هل لاقي يذلا ربونصلا روشق .ءسيتلا ةيحل ةراصع
 . صفع بارشب (ةهان5) ةدعقملا لسغت نأ دعب ًاسباي رثني

 : ةيلكلا ةاصح

 الو ةيلكلا ةةصح تفي هنأ يف كش الف :(8120460 ةناثملا ةاصح تافيام نك ةلوقأ

 . نوحعم

 . لعب اهدّلوت نم منميو «ةاصحلا تّئفي (64«لنههعو) ءاود هنأل ةاصح هب نم عمني

 ضييبأ لفلف «ليقاثم ةعبرأ رم «ليقاثم ةثالث سفرك رزب «نالاقثم ةخيلس ذخؤي :هطالخأ
 .نالاقثم دحاو لك نم نوسينأ ءرزجلا رزب ؛لاقثم ركذ يماش رجح «ليقاثم ةثالث ردنك «نالاقثم
 «نالاقثم ضيبألا شاخشخلا رزب «ليقاثم ةثالث يقتروألا نسوسلا لوصأ «ليقاثم ةثالث ةعيم
 لك نم ء«دعس «نسوسلا رزب «ليقاثم ةثالث دحاو لك نم «نوراسأ ءرشقم ّرم زول ؛هلثم لبنس
 . موي لك هنم ىقسي ةيافكلا رادقم قئاف لسع «نالاقثم دحاو

 :رخآ (14ءلنومعو) ءاود

 .مهتأع نم اوئربو هب اوجلاعتف ٠ ةليلع مهالك تناك نمم ًاريثك فرعأ :«سونيلاج» لاق
 ةاصح هب نم هب ىَفْشُي ءاود وهو «ةريثك ًامايأ (0400:هنه65) ءاودلا اذه لامعتسا نمدُي نأ يغبنيو
 ةفص هذهو (813006) ةناثملا (ههدنك© للع اضيأ ئربيو :(©0110 جنلوقلا (©8د5© ةلع هب نمو
 . ةنعنص

 لك نم ىقنم ايوركلا رزب ءرشقم يناتسب ءاثق رزب ءرّشقم زول ءرشقم قدنب ذخؤي :هطالخأ
 رزب «ليقاثم ةتس دحاو لك نم «نويفأ «رايخلا رزب .نارفعز ء«ناركوشلا رزب .ليقاثم ةثالث دحاو

 ىقسيو «صارقأ هنم لمعتو لسعب نجعي .ًالاقثم رشع انثا دحاو لك نم «سفرك رزب «ضيبأ جنب



 ضرم ضرم يف ةبّرجملا ةيودألا يف نيذابارقألا نم :ةيناثلا ةلمجلا /سماخلا باتكلا ه6

 ب ب ا ا برا يس سا

 ْ . ليقاثم ةتس لمرح هيف عقي هنأ

 نم هلمعتسي نم ملسيو د يتلا ةراجحلل تّنفم :رخآ (3/1ءلنءاسعو) ءاود

 . (1هصمءأ7) حازمب ال ةيصاخب هلعف لعفي (3860:هكهعءو) ءاودلا اذهو .هتيلك يف ةاصحلا دلوت

 نيطتو «ةفيظن ديدح ردق يف ىقلتف أددع ةرشع ءايحألا براقعلا نم ذخؤي :هطالخأ

 نذ نالقلا مشوا ثا ريجي تح حركلا بطعم ركبت لا ىلا دمعي مل «ةطسلا نوت ندا
 دعب براقعلا دامر نم ردقلا يف دجوي ام ذخؤيف كلذ دعب جرخت مث «ةليل هيف كرتتو ء«نرفلا كلذ

 عاجوأ نم (1:ةدنسعها) جالعلا تفو دنع هنم لمعتسيو ءانإ يف عفريو 0010(2) درب دق نوكي نأ

 ىف اهردحيو ةراجحلا تتفي هنإف .نوقيدنخ هل لاقي يذلا بارشلاب نيطاريق نزو نيتيلكلا (©هند)

 ةناكملا و ىلكلا' نا ةكلرستا ةراكسلا] دبع اههيلع نو برقا نأ كلذو ةظق لطم نكوعز لولا
 ا . ةيمسلا ماوهلا رئاسو تايحلا مومس دض يعافألا موحل نأ امك «(813006)

 ل .بابلا اذه يف ليق امم : ةناثملا ةةصح

 . ةاصحلا تتف رتاف ءامب نيمهرد نزو امايأ اهنم يقسو هتقارح تظفحو

 يف فرزب (ءه15) بيضقلا ىرجم ةحرقو «(#81300) ةناثملا ةحرقل حلصي : انبيكرت نم ءاود

 ريشابط «مهارد ةسمخ دحاو لك نم خيطبلا رزب بلو قرحم برسأ ذخؤي : هطالخأ

 فصن نويفأ ؛مهارد ةثالث دحاو لك نم قرحم ليأ نرقو شاخشخلا رزبو يبرع غمص «نامهرد

 ءامب (51مم051105ل) فايش هنم ذختيو ا دج اند عيمجلا قحسي .مهرد رم «ناقئاد جنب «مهرد

 نهد يف وأ مل يف طولخم ريفاغمب لمعتستو «(816) نيعلا (51مم05160:598) تافايش لثم ايدنهلا .

 . ًادج عفان هنإف خيطبلا بح

 ظ :نيفلكلاو (8130067) ةناثملا يف ةدلوتملا ةاصحلا تتفت : صارقأ

 نانعلا سقركلا ردو سر ةوسناربىقنرلا ءاثقلا رزبو +ئربلا رجلا رب ذدخوي : هطالخأ

 ةيودألا هذه قدت . ءزج دحاو لك نم لبنسو ينيصرادو ةخيلسو ىناتسبلا سفركلا رزبو

 ببحت وأ «لاقثم وأ مهرد نزو ةصرق لك يف ًاصارقأ صّرقتو ناب و لخنتو (01«04كهعو)

 . راح ءامب قيرلا ىلع تابح رشع هنم ىقسيو «ءصمحلا لائمأك اًبح
 : ةةصحلا تّثفي نوجعم

 «هلثم لفلف راد :تايمخرد عبرأ ليبجنز «تايمخرد ثالث يدنه لبنس ذخؤي : هطالخأ

 .هلثم وقود .مهرد نوراسأ .هلثم ةدعج «تايمخرد عبرأ ينيصراد ءاطاريت رشغ انتا ةكيلم

 طسق .«هلثم نويدروقسأ «هلثم رخذألا حاقف «تايمخرد عبرأ رتسدابدنج «نايمخرد نارفعز

 نايمخرد جو «تايمخرد عبرأ ناسلبلا ٌبح ءهلثم نويلاسارطف «هلثم ضيبأ لفلف «نايمخرد

 . برذلاو رطقلا نم عفنت ةصرق : لوبلا ريطقت .
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 حييل رزيو بادسلاو نتومصررعلا سوت .نيمهرد نزو رتسدابدنج ذخؤي : : هطالخأ

 «ةصرقأ هلعجاو هقدف «ةبح ةرشع سمخ نامرلا بح نمو ؛مهرد نزو دحاو لك نم نوسينألاو

 . قيقرلا ضيبلا ضايبب ىقنملا ءاثقلا بح نم مهرد نزو هقسإ وأ .مهرد نزو ةبرشلاو

 ءاودلا اذه كلذ نيف عفني : (ةممعءاناع) ةورهشلاو (615591مهانهه) راشتنالا فعض

 . (146هلنءاصعو)

 نمو ؛مهارد ةعبرأ نزو ريجرجلا بح نمو «نيمهرد نزو لصبلا رزب نم ذخأت : : هطالخأ
 نمو .٠ . مهارد ةتس دحاو لك نم يوشملا ليقشألاو .نورادسأ .نادنزوبلاو جنادهشلا رزب

 اويكرانأو ةرجنألا ٌبح نمو .مهارد ةسمخ نزو ولقملا مسمسلا نمو /معارد هنالك كرو لئاعلا
 نزو ةبرشلا هطلختو هقدتف .مهارد ةتس نزو ذينافلا نمو .مهارد ةعبرأ نزو دحاو لك نم ضيبأ

 . (64ءلنهمعو) ءاودلا اذه كلذ نم عفنيو ءجوزمم ءالطب نيمهرد

 لك نم رقبلا نمسو رقبلا نبلو نويلهلا وهو جيوسرافلا (7مدد#) قورع نم ذخؤي : هطالخأ
 قدت «قاوأ ثالث دحاو لك نم مجلسلا رزبو رزجلا رزبو ريجرجلا رزب نمو «لاطرأ ةثالث دحاو
 ةرشع وأ ريتاسأ ة ةسمخ نزو هنم :ةيرشلا ةنهسلاو نيللا عم طلختو «ءةسبايلا (0460101565) ةيودألا
 .هيفصتو نمسلا ىقبيو نبللا بهذي ىتح هخبطت نأ دعب عريتانمأ

 . ةياغ عامجلا ةوهشل جيهم هابلا يف دئاز :يدنه نشراوج
 لبنسلاو جذاسلاو ةفرقلاو ينيصرادلاو لفلفرادلاو لفلفلاو ليبجنزلا نم ذخؤي : : هطالخأ

 مرفسيلاطو تشيغانو ةسابسبو ناسلبلا بحو ةلقاقو رمحأ لدنصو اوبزوجو يدنه جرطيشو
 دحاو لك نم روفاكو كسم «قاوأ ثالث دحاو لك نم يدنه زوجو ريشابطو دعسو لفنرقو
 عوزنم لسعب نجعتو لخدنتو قدت' ءاهلك 06ءلنءكمعو) ةيودألا لثم دزربط ركس .«ليقاثم ةرشع

 . نيمهرد نزو ةبرشلاو ةوغرلا

 .كولملل حلصي هابلا يف دئاز :رخآ ءاود

 رزبو تفللا رزبو رزجلا رزيو مجلسلا رزب «فصنو ةيقوأ روقنقسلا بنذ ذخؤي : هطالخأ
 دوسألا لفلفلا نمو «ةيقوأ دحاو لك نم ريجرجلا رزبو ةرجنألا رزبو ولحلا ضيبألا لصبلا
 ةعبرأ نزو يوشملا رافلا لصب نمو «مهارد ةسمخ دحاو لك نم لفلفرادلاو ضيبألا لفلفلاو
 ناسل نمو .مهارد ةعبرأ نزو احرق رقاعلا نمو «فصنو ناتيقوأ رشقملا ربونصلا نمو «مهارد
 ةعبرأ نزو ناطيحلا يف ششعت يتلا روكذلا ريفاصعلا ةغمدأ نمو «مهارد ةتس ريفاصعلا (1208ا©)
 ثلث لسعو رقبلا نمسب نجعتو (8460101265) ةيودألا هذه قدت «ةيقوأ كويدلا ىصخ نمو .مهارد

 .ءادغلا دعب ولح بارشب مهرد فصن كلذ نم ةبرشلا ءانإ يف عفريو ,لبع نير واعاتو نمح

 ءهايلا (ةموءاناع) ةوهش قتفيف «نيتيلكلا ىذاح امو (2ءمن5) بيضقلاو ةناعلا هب خرمت : نهد

 .اهيف ديزيو

 :مهرد نزو ةسابسب «نيمهرد نزو دحاو لك نم ةّئقلاو نويبرفوألا نم ذخؤي : هطالخأ
 نم رتسدابدنجو ريجرجلا رزب نمو ,فصنو نيمهرد نزو احرق رقاع ء«فصنو مهرد لفلف راد
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 ةيودألا قدت .«مهرد فصن عمشلا نمو «؛فصنو ةيقوأ سجرنلا نهد «مهرد فصن دحاو لك

 أطلخ طلخت و «14(2ءلنءهمع5) ةي ةيودألا هيلع ىقلت و «نهدلا عم عمشلا بوذيو ةسبايلا (64601ك268)

 . كلذب خرميو ًاديج

 :اةدررابلا محرلل حرر : محرلا درب

 محشو زوللا غمصو روث محشو نوقيلساب مهرم . ةيقوأ نوليخايد مهرم ذخؤي : هطالخأ

 . ةيقوأ دحاو لك نم نيدران نهدو نامرو ىنبلو منغلا دبزو ليألا قاسو حمو طب محشو جاجدلا

 ىلع اهنم ريصيو ءاعيمج عمجتو نهدي م وحشلا بوذت .نامهرد نارفعز . ةيقوأ فصن يفاص ّرم

 . لمعتستو فوص نم ةجزرف
 يف بلصلا مرولل ًاضيأ ةعفان (1015ن) محرلا دربل ةروكذملا ةجزرفلا هذه : محرلا ةبالص

 . ([162انك) محرلا

 ةعباسلا ةلاقملا

 (51212) اسنلا 2 رع (000) و س رقنلا وق (]هزن5) لصافملا (طوتد) عاج وأ ( يف

 : (6001) سرقنلاو (1هذه1) لصافملا عج ول دامض

 . حجنم (816لنكضعق) ءاود وهو نوقيراغلاو ناركوشلاب ذختي

 مع «ةيقوأ قروب ءطسق ةبلح .طسق نوقيراغ .طسق ناركوشلا رزب ذخؤي : هطالخأ

 لوصأ «قاوأ عبرأ ليألا ماظع خم «لطر قيتع تيز «لطر قشأ «لطر خوبطم جنيتار «لطر

 ةيودألا باذتو لخنمب لخنتو « ةسبايلا (04601معو) ةيودألا قدت «قاوأ عبرأ يقتروألا نسوسلا

 عفرتو ع . ةسبايلا (84ءلذكصعو) ةيودألا ىلع ىقلتو ا . ةيئاذلا (74ءلنقمصعو)

 : (84ءلنكمعو) ءاودلا اذه كلذ نم عفني كلذكو لمعتستو

 ءمهارد ةثالث نزو يرهنلا قبحلا نمو ءامهرد رشع ينثا نزو ناكل روس السنوي : هطالخأ

 ءامب مهرد نزو هنم ةبرشلا قحسيو ب .مهارد ةعبرأ نزو دحاو لك نم نومكلاو لفلفلا نمو

 ير ل را ل :مهرم

 ءتسكلاو جرطيشلاو اثيمام (500مم051:هد7) فايشو ربصلاو نوراسألا نم ذخأت : هطالخأ

 هقدتف «مهارد ةعبرأ نزو رتسدابدنجلا نمو ءمهارد ةثالث دحاو لك نم ّرملاو تورزنألاو

 . هيلع هيلطت مث «(081505) حيرلا بيط ءالطب هنجعتو هقحستو

 نم عفان وهو «ناشجرازهب فورعملا (14ءلنقمصعق) ءاودلا وهو : :ارشافلاب لمعي عفان بح

 . (1هذد0) لضافملا عجوو نيكرولا عجوو (660101 سرقنلا

 : نمو «مهرد نزو ناشجرازهلا هل لاقي يذلا (36ءقنءمعو) ءاردلا نجدخوي :هطالخأ

 دنوارزو .«يسراف رتعصو ينيصراد .مهرد نزو ينامرك نومك .ًامهرد نيرشع نزو ناجنروسلا

 ةيودألا هذه قدت .مهرد دحاو لك نم فيطاطخلا دامرو ربكلا قروو ليبجنزو جرحدم

 صل ان بطلا ىف نوناقلا



 هج ضرم ضرم يف ةبّرجملا ةيودألا يف نيذابارفألا نم : ةيناثلا ةلمجلا /سماخلا باتكلا

 كلذ نم ةبرشلا «لظلا يف ففجتو ءًأراغص اّبح ببحتو بارشب نجعتو قحستو ؛(38460161565)
 خبط دق راح لسع ءامب مهرد فصن نزو هنم ٌفتسي وأ «ثبشلا هيف خبط ءامب مهرد فصن نزو
 .ةقعلم تيزو نيتقعلم ثبشلا هيف

 ظ .دمحف سرقنلل بّرج امم ءاّئحلاب لمعي :رخآ ٌبح
 جلمأو جليلب ,مهارد ةرشع نزو ىونلا عوزنملا دوسألا جليلهلا نم ذخؤي :هطالخأ

 ءًامهرد نيثالث نزو ربص «مهارد ةثالث دحاو لك نم يدنه حلمو لفلف رادو ليبجنزو جرطيشو
 ةيودألا لثم ناجنروس ؛نيمهرد نزو دحاو لك نم ءاّنحو لقمو ربكلا لصأو يسراف رتعص
 نجعيو طلخيو بارش يف لقملا عقنيو لخنتو (41«06هنم©5) ةي رودألا قدت ءاهلك (84601ه565)

 ظ .نيمهرد نزو ةبرشلا ءأراغص اًبح بّبحيو

 . ًاغيلب ًائيكست هنكسي (82©5) اسنلا قرعل عفان (86هلنفمعو) ءاود : (52663) اسنلا قرع
 ناطلخيو ًاعيمج ناقحسي «ءزج رانلا هبصت مل تيربك «ناءزج تفز ذخؤي :هطالخأ

 «(01هفنهادءو) ءاودلا هب قصتلي اميك ماّمحلا هبحاص لخدي نأ دعب نم ليلعلا عضوملا ىلع نارثنيو
 . هسفن لبق نم طقسي نأ ىلإ كرتيو ءساطرق هقوف نم ىصليو

 . سرّمنلل عفان ءاود : (6000) سرقنلا

 . هل ةياغ (10ذه0) لصافملا (مدنم) عاجوأ باب يف روكذملا ناركوشلا ذْخؤي : هطالخأ

 ةنماثلا ةلاقملا

 بلعثلا ءاد ىف

 .بلعتلا ءادل خوطل
 تيربكلا نمو .نالاقثم دحاو لك نم راغلا نهدو ايسفاثلاو نويبرفوألا نم ذخؤي : هطالخأ

 .لاقثم نزو دحاو لك نم ًادوجوم ناك امهيأ دوسألاو ضيبألا قبرخلاو رانلا هبصت مل يذلا
 نهدب باذم موم نم مهارد ةعست نزوب طلختو ةلوخنم ةقوقدم (840011965) ةيودألا هذه عمجت
 يف ًادج يوق هنأ ىلع 0401م6 ءاودلا اذه لمعتسيو .قيتعلا تيزلاب وأ عورخلا نهد وأ راغلا
 يف هعم طلخأ تنك ينإ :«سونيلاج» لاق . هجالع رسعو لاط اذإ بلعتلا ءاد ([؟معهعصعه) جالع
 ) .نيلاقثم نزو قرحملا رحبلا دبز نمو .لاقثم نزو فرحلا نم تاقوألا ضعب

 :دوسملا باضخلا

 هب لسع مث ؛مايأ ةتس وأ مايأ ةسمخ نمعو بلك (112186©) لوب ذخأ نإ هنأ 6سونيلاج» معر

 .داوسلا ظفحو كلذ لعف

 ةعساتلا ةلاقملا

 رهاسلا شانك نم نازوألاو لايكألا ةفص يف
 ةئام لسعلا نمو ءًالطر نونامث بارشلا نمو «ةيقوأ ةرشع نامث تيزلا نم طسقلا لاق
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 للك اعلا قعو «لاطرأ ة ةرشع بارشلا نمو «لاطرأ ةينامث تيزلا نم سونح «لاطرأ باهت

 لسعلا نم نمو «قاوأ رشع بارشلا نمو «قاوأ عست تيزلا نم سوئاوق «فصنو ًالطر نورشعو

 قاوأ ثالث بارشلا نمو ؛«قاوأ ثالث تيزلا نم ريبك نورطسم «ءفصنو ةيقوأ ةرشع ثالث

 نمو ءايمحرد شع ةنش كيلا نم نفاثوسكأ ء«فصنو قاوأ عبرأ لسعلا نمو «يمارغ ةينامثو

 رشع انثا تيزلا نم سوثاوق «نمثو عبرو قاوأ ثالث لسعلا نمو «يمخرد عبرو ناتيقوأ بارشلا

 ريغص نورطسم ء«عبرو ناتيقوأ لسعلا نمو .؛ثلثو يمخرد فصنو ةيقوأ بارشلا نمو «ًايمخرد

 . تايمخرد عبس لسعلا نمو «يمارغ نورشع بارشلا نمو «تايمخرد تس تيزلا نم

 ةرشاعلا ةلاقملا

 ليياكملاو نازوألا ركذ يف

 نويفارس نب انحوي شانك نم
 هتفدرأو نزوو ليك لك تركذ امنإ ينأل «عومجملا اذه يف بابلا اذه نع ىنغتسي دق : لاق

 يلقن ىلع اوفرشأ نمم ًاموق نأ الإ .هباوبأ يف ةيبرعلا ةغللا باحصأ دنع هب فورعم وه امب

 . باتكلا اذه ريغ يف هب عفتنيل هلقن ينولأس

 قع ناجل لكلا اق ورحم ىتاقوقلا انما ينل اهينقا رتل توما هج طبققلا

 عسي مورلا دنع طسقلاو «هبحاص هلمعتسا يذلا ريغ لمعتسي مهضعب نأ كلذو «هيلع نيقفتم

 را ب ويحلل

 ةيقوأ

 نوكي ْنملاو «ةيقوأ ادت ا يقيلاطنألا نملاو «ةيقوأ نورشع يمورلا ْنملاو

 : راف يعبد

 .ًاراتسإ نورشع لطرلاو

 . ليقاثم ةعبرأ وهو ناقئادو .مهارد ةتس راتسإلاو

 . ةيمور طاسقأ ةتس نيهوجلاو «نيهاوج ةينامث نوكي يقيلاطنألا قرودلا .لاقثم يمخردلا

 ا داو دبل نورطسملا «قاوأ ثالث ريبكلا نورطسملا «قاوأ عبس يلوطوقلا

 . فصنو ةيقوأ سوثاوق .ًايمخرد رشع ةينامث نفاث وسكإ
 . هنود وأ نيقئادلا ىلإ مهرد عبر نيب ام امارغ

 نالطر لسعلا نابأ «ةيقوأ نوأ ؛ليقاثم ةعبس اهنم دحاو لكو ةدحاو ةيقوأ شوقن وأ

 نيماهلا ءفصنو نالطر لسعلا طسق «لاطرأ ةثالث قرودلا .فصنو نم نهدلا نايأ .فصنو

 .ولوثوأ ةعبرأو ًامهرد نورشعو ريتاسأ ةسمخ

 يناردنكسإلا سجوامك «فصنو قناد ولوثوأ «تانوماش عبرأ ةيرصملا ةدحاولا ةالقابلا

 .ولوثوأ ةثالث الث

 .ةدحا و ةيمخرد ةدحاولا ةقدنبلا .
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 .ناتنوماش ةرشع عبرأ ةزوجلا
0 

 . ةنوماش ةرشع عبرأ ةريبكلا ةفدصلا ,تانوماش عبس ةريغصلا ةفدصلا
 .ناولوثوأوناتنوماش ةينانويلا ةالقابلا

 . مهردو دحاو لاقثم (94601155) ةيودألا ةقعلم «ليقاثم ةعبرأ لسعلا ةقعلم

 . طيرارق ةثالث ولوثوأ لك «تالوثأ ةتس يمخردلا
 يلام .فصنو ةيقوأ سوثاوقلا .طيرارق ةعست تاولوثوأ ةثالثلا «تاريعش عبرأ طاريق لك

 . نطارقلا ءام وأ نطارقل ام هوبتك امبرو «لسعلا ءام وه نوطارق يلام لسعلا وه

 . خوبطم ريغ هب ظفتحيو دهشلا هيف سرمي امم وه يلاموقأ
 نم ذختم وه. «لّسعملا بارشلا سمشب ةفصانم قتعملا رطملا ءامو لسع وه ىلاموردأ

 ىف كلذ ىقلي .دحاو ءزج لسعلا نمو .ءازجأ ةسمخ (10 00215301) ضبق هيف يذلا بنعلا ريصع
 اذإف «ةوغرلا فذقنت ىتح ًاليلق ًاليلق حلم امهيلع ىقليو ءامهنايلغل عستيل هب المي امم عساو ءانإ
 .يباوخلا يف عفر نايلغلا نكس

 كرتيو ءانإ ىف نزخي ءدحاو ءزج ديج لسع ؛ناءزج ضباق قيتع بارش : لسعلا بارش

 جيضنلا بنعلا عطقي وأ ًاريسي ًانامز جضني نأ دعب همرك يف بنعلا كرتي نأب ذختي ءالطلا
 ظ . خبطيو رصعي مث ؛«سمشيف

 رحبلا ءام موق هيلإ فيضي دقو ؛ءاملاو لسعلاو ّلخلا نم ذختملا نيبجنكسلا وه يلاموسكأ
 . يلوطوق ةسمخ لخ كلذ خسن ةلمج نمو .هحلم وأ

 ةرشع ءاملا نمو «نانمأ ةرشع لسعلا نمو ؛ناونم رحبلا حلم نمو .قاوأ عبس يلوطوقلاو
 ذختي بارش يلاموذور «حلملا ءامب طلخي ّلخ يلاسكوأ عفريو تايلغ رشع ىلغي .تايلوطوق
 . لسع عم درولا ةراصعب

 بطلا ىف نوناقلا باتك ريدقلا ىلعلا هللا نوعب مت
 انيس نبا سيئرلا خيشلل





 تايوتحملا سرهف

 5100 هنيعب وضعب صتخت ال يتلا (101563565) ضارمألا عبارلا باتكلا

 00000 ا ا ا ا لّوألا نفلا نم ىلوألا ةلاقملا

 نري أ الملا ا ياو قا و قا كوم ا ول ين ل ساو ظل خا أو 2 مرانل ةو هح شا مرعي وكف كحل ودل مكاو وكمال فيتم اه قبو باتكلا ةبطخ

 ا

 جا < ا أ و و ل ولا ول 1 ل وب اا وو »اقول راو اولا *الورج اال اوبال اب 7 ال لا يقل ب اا لااا دال

 00 00 تايّمحلا تاقوأ نق

 00 ىهتنملا ًاصوصخو (101568565) ضرملا تاقوأ فّرعت يف :

 : ويلا (2عا/6ع,) تايمح ىف ((0626:2]) لك مالك :

 محا 4 و موي ىمح فانصأ يف :

 ظ0000 ةيمه (1821622612] 1ا/65) موي ىمح يف

 ....  ةّيركف (8مطع06:8] !ءا/ع5) مري ىّمَح يف

 .. . . . ةّييضغ (8مطعمع1ةل !©067) موي ىّمُح يف

 . . . . ' ةيرهس (مطع70 121 !ءالع) موي ىممح يف :

 ةّيحارو ةّيمون (عمطعس عدل ؟علعت) موي ىمح يف :

 .... ةّيحرف (1 مط عط عطل [ءا/65) موي ىمح يف

 ....  ةّيعزف (8مطء77653ل !©/65) موي ىمح ىف

 ا ةّيبعت (1م1650612] 761©1) موي ىمح يف

 . . ةيغارفتسا (121652653] !©765) موي ىمح يف

 . . . . ةّيعجو (8م1672612] !©761) موي ىمح يف

 . . . . ةيعوج (828652658] 160/65) موي ىمح يف :

 . . . . ةيشطع (18مط6ع53©776] (©1/65) موي ىمح ىف

 . . . . ةّيددس (8مط680612] 761©1) موي ىمح يف

 ا ل سام ةيئالتما ةيمخت موي ىمح يف

 ....  ةيمرو (8مط6280618] !©/65) موي ىمح يف

 نسا وهلا ها نا هل # »لوا نه هلا # © ا ©## 0# ##©  ا #ا» © # ا # ا # ©

 جه وه وا ما ها هناا # 5 »ل 3# ن#اا هلا # 8# # © ا خاا# #40 # »ا # ا »# » #0 #0 

 و جه ها هاا ا ا © #0 0 هل # #0 0# # 0# #عا #ل# © # »© # ا # © # »

 »م ا سلا سلا »ل و هلا اهلا © #0 #0 نها هه #ا#ا# 0# © © # »#8 ا # #ا#

 هولا هد هاما هاما © # هه 0# 0# © © © 0 #ل»# #0 # #0 ا #0 »# #0 © © »8 *»

 «ه ها هله »© # ه#*# هلا © # ##اا### ا ا # # #ا## ا # # »

 1ك 0 (0عءصعممل) ىلك برضب (8ماطع72652] 12ا/65) موي ىمح تاجلاعم يف :

 خا ها وهل معا ما ل هلا © ل © »# لاهل نة # #0 © ا هلا# ا #ا 0# »# »ا #ا © # »ا »

 * 0 هل هه هاا نه هاا ها شل »ا ا #ا# ا #ا# © #0 # #0 #0 #0 #9 © » #

 سا وا هل ها »ل نها و# 0#©# #0 © #0 0# ه## ا #  لاا# ا ©#ا © »# اه #ا# #0 #0 #

 ما ها ها هعااشهأا نه هه © 0 © ااا © #0 هلا نه 0# #اا © © © # ©# #0 © ا # 0# ©

 « ه0 هه ه0 »جا هلا #0 #60 ةوسااا# 0# 0# 0# 0# #ا #00# ا ## ا # # ©

 ه5 0 ه0 © ول »جا ن6 وها »ا هاا فهل 0# © ا ## ا # ا # ا # # ا # # ا # ا ## »ا #خ ©

 سه وع هاه ماع هلا نها © »8 #0 #0 # ا ن### # © © # ا # # #ا #0 # ©

 ها وه وه ا ها هاا هه »8 اه © © © #0 »هل # 0# 0# © 90 0# © 90 © 0# #ا# © © ©

 « هل هسا وه © كا هل © #0 0 اعلاا# ا # ا هلاا ن#ا»اا © ا #ا# ا # #ا# »© # # ##

 سه وه ا وها ومل عا»عا © هل وهلا هله # اه # ## © #0 #لا# ا ## 0# © #0 © #

 «ه ها هواها مها مها 0# # #0 #5 #ا# #0 # »ا ##ا# ا #ا# # © ## 

 * سا وهلا ولا وه وهل نا نا هنا © 0»# #0 اه # © © # # ا ## # # # © ##

 مه مه و ا ساه هلا ها اه # #0 #4 #0 #0 8# ها # 0# »ا 0# © © ا ##

 هن و مه ها هله 0# عا # أ 0# © #0 © © © © © # © #0 © # ا # © © ©

 «* ساس هم د #©  ا هاما © ا © © 6# # © #0 0# © © 0# ©# © ا #ا# © © #0«

 حاج نسنهاوه ساو جا ع ها هه © 00# # ا #ا# © © »0# © © © «# ا # © © ©
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20 

1 
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 + ية لوما كبف أ ان بو ا قنا تم ةيفشق (18مطعم262] 1ءابعم) موي ىمح يف .

 ع ل ايما 2 حطب عطل كم ةيرح (8مطعم 76121 1ءتبعم) موي ىمح يف :

 0 ٠.٠ دربلا نم ةيفاصحتسا ([مطعتصءءهجا 1ع9/ع0) موي ىمح يف

 5*5 ةفاقلا هايملا نم ةيفاصحتسا (18مطعم2 6221 16766) موي ىمح يف :

 و ود لا قرم مرج ام قو 4 سلو سم ةيبرش (182561261521 1ع7عم) موي ىمح يف :

 ا ا ا و ل ا ا كن ياسو ةيئاذغ (8مطعممءعوأ 1عبع») موي ىمح يف

 (5م6ا10 9766©1) ةنوفعلا تايّمح يف (ةءمععهل) يلك مالك ةيناثلا ةلاقملا

 ا (562515) ةنوفعلا (1*ع8762) تايّمح تامالع يف (0معج2ل) يلك لوق :

 + دف ا ب اوال ا مننا حاس خي (20مم11210160 1ع7ءع) ةمزاللا تامالع يف

 تطرفأ اذإ دربلاو (6 او 02565122) ةريرعشقلاو ضفانلا ([ ءوعنمدعم) ريبدت يف

 لن همه © م مج عا ما هج.

 .. ضعب يف كرتشتو ة (5معا1ع 16760) نوفعلا تايّمح اهضعبب قرتفت رومأ يف

 رد او لوو ضيا 1 قنوع رك د او و تايمحلا ضارعأ لئالد يف :

 ظظ57 رسكتلاو ة ((010415 112562128) ريرعشقلاو دربلاو ضفانلا يف مالك

 قع اي اجل هدا كاما عت (562515) ةنوفعلا ىمحل ةيلك تاجلاعم ىلإ ةراشإلا يف 5

 ا ا اا ا ا ا نيمومحملا ءالؤه ةيذغت يف

 0 ا ا ريعشلا ءامو نيبجنكسلا يقس يف نوناقلا يف :

 ا د ا ةداحلا تايمحلا تاجلاعم يف الوأو (12620626) تاجلاعملا يف

 111 0 ةداحلا تايّمحلا يف بعصت ضارعأ ركذ يف

 000 تايمحلا يف (6556©/1]) قرعلا طارفإ (18 ءعنمصع») ريبدت يف

 لاا ل ا طرفملا (11363220:طل213) فاع رلا (18 ءعومعم) ريبدت يف

 ظ2ظظ2غظشظ21 طارفإلاب مهل ضرعي يذلا (7١هددن) ءيقلا (1عولمدع) ريبدت يف

 22ش” مهل ضرعي يذلا (101320عه) لاهسإلا (18عوعنطمعء») ريبدت يف

 د ولا م ف نأ 3 سانا ودي ْط رفملا مهشطع (1 ءعنمتعم) ريبدت يف

 ا ا لا وب ا مهل ضرعي يذلا تابسلا يف :

 2 ا مهسوؤر (0131716)) لقث (1ءعننمءه) ريبدت يف

 51700000 ا مهريغو تايّمحلا باحصأ قرأ يف

 0 ا ل مهل ضرعي يذلا فوجلا (2215) عجو ىف :

 ا 12 فاصل هج راج نأ ا ج1 هد دهسا ل نان ايار اهتجوزل وأ مهتنسلأ (8136582655) ةنوشخ يف

 د كب ا ضم سل او راع ا 1و7 ع ظبي او ل وو مهل ضرعي يذلا حلملا (526ع26) ساطعلا يف :

 1 ل را مهل ضرعي يذلا (7162030656) عادصلا يف :

 21000 اف او وا ثا را ا ا طل لا را 1 يقال نط وو يا و و مهلاعس (1ءعنطمء») ريبدت يف :

 * عاش مها اها ع جاأاضص هه

 # مه مه "م مه جا < مام 6

 ع همه ع ها سه هسه همه < هو

 هن م هام ههنا هج 66

 ن# ع جا عاام مم جا علا <

 «* مه مه 2 همام جا 6ع ماو

 * « همه مه هه هه مه م مو

 *  ه# 0#  ع ها هلم سلا سل

 م جا هما هام مخ هو

 م 0 * عاشها 0# »م هع ع

 *ه 0. ا «# ها سه نا مه ومنا جلو

 افا فاس رطل وات مج علق ا يدوب دهم انما ة اسم طش و نا رق وو تقم أ يازمن هنو ذل خي مهناسل داوس يف :



 » ١ 1 ٍِع

 1/ .  نجتناو ايقبتا هلام اخ عبرا 18 ج6 يع هت ق0 اع علال نسج هال فدفع نع عب ه١ مهسفن قيض يف : لصف

 11/7 وين ةدسلا رقوب نجلا قل ا ور يرام وملاو زاع انج وول اسم ع نحيج مهبرك ةدش يف : لصف

 ا ندوب دا و اا ةاخ 1 لا مك و نو يتبتاو ف كس فا مهل ضرعي داردزالا رسع يف :لصف

 ا وو معو بيساطسلردلاما هلع ناد اة طالب مهل ضرعي فارطألا (0010) درب يف : لصف

 26 لا ا ا (81110ا05 ؟عاع2) ةيوارفصلا ىمحلا يف (0عمعرمل) يلك مالك :لصف

 ال ب ام 207070000000000 سواطيرط ىمسميو اقلطم ٌبغلا يف : لصف

 30 ل ا و قلل ةامسملا يهو ((118 [عالع#) ةقرحملا ىمحلا يف : لصف

 98 ١ هوو ةماقل هنت جه ةتسلو لقت قرع 2 1 امنع كدا دعب الق لدا قا طي مح عين مخ نان مدلا ىمح يف : لصف

 534 2 و را ا ل ل م لاا ا (2طاءعم2انع [عا/65) ةيمغلبلا ىّمحلا يف : لصف

 1 اب يدا ل وو ل 00 ّرحلا اهيف رهظيو (0010) دربلا اهيف نطبي يتلا ىمحلا يف : لصف

 ا ا ايروغيل يهو (©010) دربلا اهيف رهظيو ّرحلا اهيف نطبي يتلا ىّمحلا يف : لصف

 11 ظ نيعضوملا نم دحاو لك يف نيرمألا نم دحاو لك اهيف نوكي يتلا ىقحلا يف : لصف

 1017 ير و ا 1 ينل اج وا رئوي يف تيدوما هام ال مزج 4 وعدا وا رونا ةيطلخلا ةييشغلا ىمحلا يف : لصف

 0 ا ةقيقرلا ةقيقدلا ةييشغلا ىّمحلا يف : لصف
 0 ا ةيمغلبلا نم ةّيليللاو (1012831)1 16765) ةيراهنلا ىمحلا يف : لصف

 1 وام حو ا هيلو رع طوله وتل فد كب 1 ت1 ع سولطارطيط ىمستو ةرئادلا عبرلا يف : لصف

 ا ا 0 كلذ وحنو عبسلاو سدسلاو سمخلا ىمحلا يف : لصف

 0 ا 00011 اا ٌقدلا (1"تالعآ) ىمح يف : لصف

 م ةخوخيشلا قد يف : لصف
 ةبصحلاو (5251811-م0>) يردجلا ىمح يهو اهسناجي امو (8م1062010 [1ع/617) ءابولا تايمح يف :لصف

 را“ ب ا ا ا مو جاف زوو و دل لج ال لج ب كنا ول 11 : (8م10ءرصتع ؟ع/ء5) ءابولا ىمح يف مالك

 ا 111 ااا ا ا ا يردجلا يف : لصف

 3811 و تل املا او رطل ل مشوا و و ف4 عا وباب اور اول و اونا ايوا ا قب ا ةبصحخلا يف :لصف

 45 .  ةبصحلاو (580211-م0>) يردجلا (10150:067) ةفآ نع اهتطايحو (0183) ءاضعألا ةاعارم يف :لصف

 هل و ل ا »0010110101 زؤ 1 ز1ؤ110 (5:011-مه») يردجلا راثآ علق يف : لصف

 هلا ري ا و املا نا طم اا ب وأ اانا 210101111 1]1ؤ] زا ماروألا (1”هاع2) تايمح يف : لصف

 ا 1 1 11011 اهماكحأو اهتامالع يف : لصف

 5 ا ل ا ا يا ةبكرملا (160765) تايمحلا لاوحأ يف :لصف

 اراك رو دعم سل ل معد هنو ع األ هوم قنا ناجل ودق يساجبب كلم ة هذي © نا نار للا م و رق دو تل يو ٌبغلا رطش يف : لصف

 األ نيكي وول ل ينو حملا اال و خس هسا قف هواسالا حط ن هاو رو و ٌبغلا رطش تامالع يف : لصف

 ا ا و ا ا ا ب ا م تغلا رطش (1762123681) جالع يف :لصف

 001 سكنلا يف : لصف

 ا اب ع ا ناتلاقم وهو (02565) نارحبلا ماكحأو ةفرعملا ةمدقت يف يناثلا نفلا

 010000 0 ّرشلاو ريخلا ىلعو هيلع لالدتسالا بهاذمو نارحُبلا يف ىلوألا ةلاقملا

 يكفل ب و يمت نمو ينل ا ا لا لو حل هماكحأو هماسقأ ىفو وه امو نارحُبلا يف : لصف



 7 و

0 

 0 3 ا كيل ال و و يس ب ا ل د ا ل ءيقلا لئالد يف :

 1 0 رس 3 لوجو تل اق: ايزي وك لعزل ل هنادي وس ا ا نأ ا أو تم كلذ عيمج ليصفت تامالع يف

 ا ا ا ااا ةيصاخلاو ةروكذملا ةكرتشملا تامالعلا هذه مكح يف

 ا ا ا ل 000011 1 0 ب7 قرعلا ىلإ ةداملا ليم تامالع يف

 )7771111101 (1686) لوبلا (0838) ءاضعأ ىلإ ةداملا ليم تامالع يف

 000 اا (1665) زاربلا قيرط ىلإ ةداملا ليم تامالع يف

 1000 8 محرلا قيرط نم نوكي دق (051865) نارحبلا نأ تامالع يف

 .. ةدعقملا (ءوو6ا) قورع (12"1د1ع56ع) خافتنا نم ن وكي (©02565) نارحبلا نأ تامالع يف :

 ا ا ا م...0.0.2.2.2.2.......  لاقتنالاب (06565) نارحبلا نوك تامالع يف :

 ل لفاسألا ىلإ لاقتنالا كلذ نأ ةمالع يف :

 ا ل ............... يلاعألا ىلإ لاقتنالا كلذ نأ ةمالع يف

 1 و رخآ (101563565) ضرم ىلإ لاقتنالا تامالع يف

 111011371 1 1010 يجارخلا (©051565) نارحبلا تامالع يف

 ا ا 1 ل (هط50655) تاجارخلا هذه لاثمأ ماكحأ ينل

 هيما 1 6 هاهو ىف قرأ قل "ما فكر هويدا هو ل افخم أ ف واو و جنشتلا عوقو تامالع يف :

 هما. م مالم 95 6 مام دم داما. اه دفاع اه اه داهاو او هاه ار هادو او دهاء دعاق ا. ماعم ضفانلا عوقو تامالع يف :

 1 ا م ............. دّيجلا ((01565) نارحبلا ىلع ةلادلا تامالعلا ىف

 كيك ب ل ........ ءيدرلا ((1215ع5) نارحبلا ىلع ةلادلا تامالعلا يف

 د ل اسم ءيدرلا (01565) نارحبلا ىلع ةلادلا تامالعلا ماكحأ يف

 1س ع نم ارق مو اا اهو عدو الو سم اما ب وو ين اهماكحأو جضنلا تامالع يف

 110 ... ًاقلطم تامالعلا ماكحأ يف :

 2” ةلمبب 0000 00022222.2......... ةدّيجلا تامالعلا ركذ يف :

 122ظش تيب تتم ييييييي.......2....... ةثدرلا تامالعلا ماكحأ يف ذ

 ا تا ا ل رم ا ا ل ل ةئيدرلا تامالعلا ركذ يف :

 د وب و دا و ا نوللاو ةنحسلاب ةقلعتملا ةئيدرلا تامالعلا يف

 “4 يي داو ا ليما وبا و ا ولا ايس عادصلا نم ةذوخأم تامالع يف

 تو بنل امنت 1 هن ضو سس ا نسف م نذألا ةهج نم ذدخؤت تامالع يف :

 اا ياا مما ا ا نانسألا ةهج نم ذخؤت تامالع يف :

 000 00 هيلي امو مفلاو (1ةههان©) ناسللا ةهج نم ةذوخأم تامالع يف

 51200 ا 56 ونو (141055ا9) ءيرملاو (26طة708) قلحلا لاوحأ نم ذخؤت تامالع 5

 000000 0 5 اهمفو (008[5عط) ةدعملا بناج نم ذخؤت تامالع يف 1

 5 14116 هامل دلل ا اورق اه لا دله كت قاما ل كنف نا 77 نو حما ّسحلا ةهج نم ةذوخأم ةئيدر تامالع يف

 دل ماس هنأ كفل سوا 34 ع ع نا نيعلا يف ةنئاكلا تامالعلا ىف :

 ا ا ل ا و ل ل ا م فنألا ةهج نم ذخؤت تامالع يف



 تايوتحملا سرهف

00 

 ظ-6 سفنتلا (0:عوه) ءاضعأ نم ذخؤت ةئيدر تامالع ىف

 2000 قورعلا ةئيه نم ةذوخأم تامالع يف :

 هاه «ه مه © © مه سما © مه ها # #0060 © © «#00© © © ©

 ظظ0000 فعضلاو ءاقلتسالا ءوسو ندبلا (1861328008) ءاخرتسا نم ذخؤت ةئيدر تامالع ىف

 21 عاجطضالا ةئيه لبق نم ةذوخأم ةئيدر تامالع يف :

 0 ا دلجلا نم ةذوخأم تامالع يف :

 111011 فيسارشلا يحاونو (85002068) نطبلا نم ةذوخأم تامالع يف :

 0 ةدعقملا نم ةذوخأم تامالع يف :

 0 نييثنألاو (66م15) بيضقلا نم ةذوخأم تامالع يف :

 1100 ماحرألا نم ةذوخأم تامالع يف :

 ا فارطألا نم ةذوخأملا ةئيدرلا تامالعلا يف :

 2000 ةظقيلاو مونلا ةهج نم ةذوخأم تامالع يف :

 55 ديلا لامعأ لبق نم ةذوخأم ةئيدر تامالع يف :

 م عاجوألا نم ةذوخأم تامالع يف :

 اههبشي امو (©ان10165[5) روثبلا ةئيه نم ةد وخأم تامالع يف

 ا يت نرجو 415 ضفانلا نم ةذوخأم تامالع يف

 000111 ]  ز] ]ز]ذ]ذ]ذ]] غارفتسالا ماكحأ يف :

 ادد هنو و يااا قطو الا يعج يقتسس ياا قرعلا ماكحأ يف :

 هو تم ا دب شا ندر اج# اب اهو مدع لطول دوإ ج4 قرعلا ةرثك ببس يف :

 0006 هذضو قّرعتلا يف (0832) ءاضعألا فالتخا يف :

 000 هريغو قّرعتلا يف لاوحألا فالتخا يف :

 0 لقيو (7٠ءيو56]) قرعلا اهيف رثكي يتلا مايألا يف :

 ب ا قرعلا نم لالدتسالا هوجو يف :

 0 قرعلا ةهج نم ةذوخأملا تامالعلا يف

 : 10 م ل كام ضبنلا ةهج نم ةذوخأم تامالع يف

 0 فاعرلا ماكحأ يف
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 1210000 توكسلاو (652680[512) مالكلاو (10106) توصلا نم ةذوخأم تامالع يف :

 ا ا ايدل لقعلا نم ةذوخأم تامالع ىف :

 ا تاكرحلا نم ةذوخأم تامالع يف :

 و و عج م ماهوألا نم ةذوخأم تامالع يف :

 ... يطمتلاو ([28188) بؤاثتلا نم ةذوخأم ماكحأ يف :

 1ظ2ظ11110 مالحألا نم ةذوخأم تامالع يف

 ا شطعلاو تاوهشلا نم ةذوخأم تامالع يف

 0 ناقريلا نم تالالدتساو ماكحأ يف

 2”شسش 8-0 ماروألا نم ةذوخأم لئالد يف
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 تايوتحملا سرهف هال

 ا يل ساطعلا نم ةذوخأم لئالد يف : لصف

 ااا 000001 (56م858) زاربلا ماكحأ يف : لصف
 0 ا ا ا ا (56مع5) زاربلا نم ةذوخأم تامالع يف :لصف

 ا ا ااا ا ءيقلا ماكحأ يف :لصف

 ا ا ا يي م ءيقلا نم ةذوخأم تامالع يف : لصف

 1101 و ل ب يل ا يت تي ايو فكما هو هو رول تاب عنا يم لوبلا ماكحأ يف : لصف

 1010 ةرثكلاو ةلقلا نم ةذوخأم ةّيلوب تامالع يف : لصف

 11 5شظغ*89 ل لوبلا ةقر نم ةذوخأم تامالع يف : لصف

 00 ا 0 ا هترودكو ماوقلا ظلغ نم ةذوخأم تامالع يف : لصف

 0 ا و ةداحلا (101563565) ضا رمألا يف (11516) لوبلا ماكحأ يف : لصف

 1 ا 52520 ا (ةاطعماع [ءعالعا) ةداحلا تايمحلا يف د وألا (ان2مع) ل وبلا يف : لصف

 1007 ا ا ا ل ا رمحألا نوللا يف : لصف

 ا 1 1 ا البوس فخ ارح (5[560150268) بوسرلا نم ةذوخأم تامالع يف : لصف

 اوبل ف هلوأو :ماوقو وللا نم ىنش الد ببسل عمشجت لاوحأ نم ةذوخأم تامالع يف :لصف

 ا ا را يس ا يمس ني ب يووم 21 متن: ةنهذلا

 114 ا لا ا لوبلا لاصفنا ةيفيك ةهج نم ةئيدر تامالع يف : لصف

 نا اا ا ا لوبلا يف ةئيدر تامالع ةذع يف : لصف

 روحا كاومابسا نما نعم سانجأ نم ىضرملا يف ةئيدر تامالع يف : لصف
 ا ل ا كا ب ا و هوتتسا وا مهريغو

 ا ا تو 11 ا لا ا الل اه ا ا ضرملا لوط تامالع يف :لصف

 ا د م لا نم ايتو اولا اما لذ للحت وأ نارحبب ىضقني (101562565) ضرملا نأ تامالع يف : لصف

 ا يل ا ا ا 00 ل سكُتلا ماكحأ يف :لصف

 116011 1 الي ازعل و 11 البدل ل دقلة ذل افتح وج صق ندتإ نم قااللا# ذاك اه جوتك سكنلا تامالع يف : لصف

 161 ا ا او اكمال ال احا هندي علم اندم سو اون ام أف يعول '. . توملا بابسأ يف :لصف

 ا | ليلعلا توم ةيفيك ةمالعو تايّمحلا تاقوأ يف ضرعي يذلا توملا فانصأ يف :لصف

 ١11 م م 00000 نارحُب ريغ نم توملا لئالد يف : لصف

 1 1 2 نيهقانلل ضّرعت لاوحأ يف : لصف

 1 م ا ا تي - هقانلا (عءونسصعم) ريبدت يف : لصف

 116 ا 22ظ5*2 0 70 9 هقانلا ةيذغت يف : لصف

 120“ ا م 4714 لاو جا عمو كياته دوتروج ا: نو اجا شا ذة ولا 2565 (1015ع255) ضارمألا تاكرح يف : لصف

 118 م والم الا نوح را هراودأو همايأو (051565) نارحبلا تاقوأ يف يناثلا نفلا نم ةيناثلا ةلاقملا

 ١189 وع 2211111 ... (©78569) نارحبلا باسح لّوأو (1563565) ضرملا ءادتبا يف : لصف

 ا ل ا ل ع يالا ا ودلال وزا ندم هراودأو (621568) نارحبلا مايأ ببس يف : لصف

 ضارمألا ىلإ اهسيياقمو فعضلاو ةوقلا يف ضعب لا اهضعب ((021565) نارحبلا مايأ تايسانم يف :لصف

 0 ا ا ا ااا ااا ا آأ]]6101010151010]6]0 89 (101562565)



 هاب تايوتحملا سرهف

 1 ا ا و طسولا يف ةعقاولا مايألا يف : لصف

 ل“ ع اهفعضو طسولا يف ةعقاولا مايألا ةّوق يف :لصف

 ١8 أ راذنإ مايأ وأ طسولا يف ةعقاو وأ ةينارحب تناك اهبيترت ىلع ةئيدرلاو ةلضافلا مايألا يف : لصف

 اوك ل يناثلا دصقلاب الو لوألا دصقلاب ال ةينارحب تسيل يتلا مايألا يف : لصف

 1 0 ا ل وا راسلاو عيت دوو واهلا جسق سطل ها دا مر كلا هاجس ون حا هادم راذنإلا مايأ يف :لصف

 11 م و او ول باب د 52 لكشأ اذإ (051565) نارحبلا مايأ َفُرَعَت يف : لصف

 811 ف همت باج ادق اذن ع (01562565) ضارمألا رثكأ ىلإ (021565) نارحبلا مايأ ةبسن نايب يف : لصف

 ١ 0 ظ 00 تاالاقم ثالث ىلع لمتشي (©ان5أ0165) روثبلاو ماروألا يف عبشم مالك ثلاثلا نفلا

 ا 0 0 00001012121100 امي ةدسافلاو اهنم ةراحلا يف ىلوألا ةلاقملا

 ا 1111 0 ذا (مانو؛ان165) روثبلاو ماروألا يف : لصف

 191 و دنا خا نارأو او طاف د طيس نأ هدو قا اعل عشا ل ع قطعا جال طع تو عملا امم ينومغلفلا يف : لصف

 1190877 يو نإ اع يوعلا اج ا ورشا اا ذو نون يو ا ين ومغلفلا (156ع210681) جالع يف : لصف

 ا يا ا و و يو ل ني عل اهفانصأو (1129:51معاة5) ة رمحلا يف : لصف

 80 و ا ا را اسر اج تا طنب يق مس اهل قد جن ا أ ةرمحلا (126312624) جالع يف : لصف

 18 ا و ونا 1 ضاع و ا أجل ام اا ا د سو هيرو را د لق سلا طا رج ووو لع 15 ةيسرواجلا ةلمنلا يف : لصف

 اكل ا م 00 ةلمنلا (156815268[) جالع يف : لصف

 39141 7 ممن تكا وسخ اسال يمسح جلا ةلمنلا فانصأ نيب نم ةيسرواجلا (53681[1562) جالع يف : لصف

 105 كلذ ريغو ةّيسرافلا رانلاو (ميجلاب) (08:طانه01©) ةرمجلا يف : لصف

 اا 00000001 ةيسرافلا رانلاو ((08:طان201«) ةرمجلا (1ع26502624) جالع يف :لصف

 ا 110011__ب-ذ600 ا (8نطط]ء5) تاخاقنلاو (62[8115) تاطافنلا يف :لصف

 11 د لم أ انام و (8انطط]165) تاخافنلا و (62[8115) تاطاقنلا (1عءوئصعهأ جالع يف : لصف

 ا 00000ب ا ا قرشا يف :لصف

 اك يي ل ل 0 ىرّشلا (068[7762[) جالع يف : لصف

 ”١١ . (؟مط2ععآان5) 5 ولقافسو ((233281626) انارغناغ نيب قرفلاو (202832) وضعلا داسفو ةلكألا يف : لصف

 ا 00 ااا ااا ااا 0ا00101010 0 ةجلاعملا يف : لصف

 1112 وتسوق واط ود يام تخل ينس ادا هاوس ب عاما طا دوج هرج ظل معلول ما اعلا نيعاوطلا يف : لصف

 ا 0 000000000121 اا ااا اا0000700010 جالعلا يف :لصف

 ا ل (61380) ددغلا يف ةثداحلا ماروألا يف : لصف

 11017 و وبلا قوت قر ع دوسا# رود باه فسخ 30ه ف ةراحلا (4585ع655) تاجارخلا يف : لصف

 اا 0000 ا ًاجاَّرْخ مرولا نوك لئالد يف : لصف

 ا هتمالعو جضنلا لئالد يف : لصف

 1 1رلل يال نطساسل دل هوب اع باو هدام اع قم 1 م القإل ساا ينو حاو هنقجكم ةدملا ماكحأ يف : لصف

 0 001011 نطابلا (4650655) جارخلا لئالد يف : لصف

 111 تلا وع هاج باس نر نر طم ل هدا اداوم ينل هند نع خقق يقر فلا نطابلا جضن لئالد يف : لصف

 4 رد هما سنس ماو كسب قب نا وم رح نطابلا راجفنا برق لئالد يف : ١4 لصف
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 ل ةرهاظلا (4550655) تاجارخلا (2680[163) جالع يف

 ةرهاظلا (4طو0ه655) تاجارخلا يف حّيقتلل ةليحلاو جاضنإلا (6عن268) ريبدت يف
 1 ا تجضن اذإ ةرهاظلا (486850855) تاجارخلا (166812265) ريبدت ىف

 0 00111 1 ةجيراكلا تاركسلا يف
 )5100 ةنطابلا (45850655) تاجارخلا (16815260) ريبدت ىف :

 277 0 70000 (طانصتهعانلا15) ليمامذلا 7 :

 د و ل ا (1انمن8ءان]اتك) ليمامدلا (11ع21-22) جالع يف

 د عل د جاوا د ميم مامي يثيثيي...ي......2...... ةثوتلا يف :

 ها ا ل ١ ا ل ل“ ل ل 2 اهعم يرجي امو ةدرابلا ماروألا يف ةيناثلا ةلاّقملا

 ماذجلا يف ةثلاثلا ةلاقملا

 1 ا م هببسو (1.18505ا/) ماذجلا ةيهام يف :لصف

 0 ا ا ارا املا لأ ا نول ا ال يق ل دن 1 و نأ ع حام تامالعلا ىف :لصف

 هد الا اه او" وح هادف اوددوا ور اوكف هناي 8 04 هاو اه اها ف قس يق ف او اه ا هوا ا ءج جالعلا يف :لصف

20010000 01 0 0 00005 

 : 0 ل اميذوأ ىّمسملا يمغلبلا وخرلا مرولا يف :

 0 ا ' وخرلا مرولا (1762152624) جالع يف :

 00 ااا 22-000100 00 211000 ا علسلا يف :

 م يل ب اعفجا هع ارب دك وا وج قا او را أ مادو ور ف عفش عنو نيا عاش ةلثجوف يف

 م ا الا او امساك هياكل طوس يعظ سا (561201ا112) ريزانخلا ىف

 00 ا اا ةبلصلا ماروألا يف

 2ظظ)ظشش 1700985 هجالع نم عق وتب نأ بجي يذلا (1 عواصم عمأ) جالعلا ىف

 1 ا ا ا دل مانا قل ل م ار نو هلاهسإ (16812060) ريبدت ىف

 55895 ناطرسلل ةيعضوملا (0460101265) ةيودألا ركذ يف

 2771111 1 ..........  لضعلا تاخفنو ةّيحيرلا ماروألا يف :

 21+ و م 6 هيو هج فاتاو ىف 38 الا كوه داع رواق وأ وأهم *عأ ظهل  قشأف كه قنح قي ته عه اوسلو 0 جالعلا يف :

 تالاقم غبرأ ىلع لمتشيو ربجلاو رسكلاب قلعتي ام ىوس لاصتالا قّرفت يف عبارلا نفلا

 تاحارجلا يف لمجم مالك ىلوألا ةلاقملا

 1500000000 لاصتالا قّرفت يف (66ه6:2]) يلك (81650686[5) مالك يف : لصف
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 هالو تايوتحملا سرهف

 قلل و ع ا ا امون وتو راج منوم عج و جو ل عاما د اننا عدت تاحارجلا يف ةلمج يف :لصف

 ١48 00 تاحارجلا (1763183684) جالع يف (0عسعوول) يلك (51216262) مالك يف : لصف

 184 م ا اج نع ا . ةيودألا نم لكأي امو متخي امو محلي امو تبني ام ةّوق فيرعت يف : لصف

 1101 ل ا هفشك ىلإ جيتحا اذإ هريغو حرجلا طب يف : لصف

 ا 0*2 عاجوألاو ماروألا تاوذ تاحارجلا (168152268) ريبدت يف : لصف

 وا وم تعا حا رهاظو نطاب نم ءاشحألا تاحا رج يف (06مء:2ل) يلك ( 8 ءونسعم) ريبدت يف : لصف

 ال1 فيس هو مس اطل ياا وت املا ماقام و تاو نسل تاحارجلا طبر ةيفيك يف : لصف

 ا ]زا حارجلل ةمحلملا (0660ذءأ068) هي رودألا يف : لصف

 11 او مك خو 18 11 دعنا اهريغو تاحارجلل ةمتاخلاو ةلمدملا (046011865) ةيودألا يف : لصف

 000 ا حورقلاو حارجلا يف محلل ةتبنملا (8460101065) ةيودألا يف : لصف

 11 ا و سوت هاو و نوب كانو وتاج اهلل ح8 ودق روسنا ب ني ف ا سب 2 جاجشلا ةحارج (11763241268() جالع يف : لصف

 فزنو قزحلاو ةمدصلاو (5811) ةطقسلاو (ةمعةتم) يئولاو 0 ضرلاو جحسلا يف ةيناثلا ةلاقملا

 م4 ع مع زج سطو عبو قو ومو جت لأ مو هاواامو يكس هيا مالو كلذ وحنو (810040) مدلا

 ف يم يح ال ل و يمل اج عسل ا اع ذوب ا يال تسلا وا دل رجا ا ةاوقب ياو ا وج ا 4 1كين عج م ةمدقتلا يف : لصف

 ا ا ا ا ا لال ل والا او ل اللا اوت مذا ونين 3 كتهلاو (10 66681) خسفلا ة :لصف

 ا 001012121211 ايا ااا جالعلا يف : لصف

 0000000 00 5-0 527700 بر هريغ وأ طئاح وأ رجحب ةمدصلاو (7811) ةطقسلا ىف : لصف

 7 ]1 1 1 ]1 اا ااا ااا ا ااا ا جالعلا يف : لصف

 م كي يل ا ل ءاشحألاو (86007068) نطبلا ىلع ةبرضلاو ةمدصلا يف : لصف

 1 ا اما ا اجا اونا متل نر روب وا هجالعو اهوحنو طايسلاب بورضملا لاح ىف :لصف

 ا يثولا يف : لصف

 ووالد ياو نبا خ0 وسل تبلل خي وع » ٌفخلا جحس هيفو جحسلا يف : لصف
 ل ل ماظعلاو ماهسلاو كوشلا نم سبتحي ام جارخإو قزخلاو زخولا يف : لصف

 1 ل ا يي ا ةبذاجلا (86ءلنءنمعو) ةيودألا يف :لصف

 اا اا رانلا قرح (16210681) جالع نوناق يف : لصف

 ا ل لوألا ضرغلا بسحب يتلا ةيق ةيقرحلا (84601كم65) ةيودألا يف : لصف
 ل ل اجو جاك ا وسلا ىناثلا ضرغلا بسحب ىتلا ةّيقرحلا (04601ن865) ةيودألا يف : لصف

 اا 0 000 ااا يلغملا ءاملا قرح يف : لصف

 ا اا يا هسبحو (81000) مدلا فزن يف : لصف

 1 و سلا ودل ليد عطا ا اء نون حا يا مدلا فزن (176902680) جالع نوناق يف : لصف

 ف 0 ا فزنلا عنم يف ةيوق ىّتش فانصأ نم ةبكرم (8460101865) ةيودأ ةفص يف : لصف

 0 اا 0000121 كلذ فانصأو حورقلا يف ةثلاثلا ةلاقملا

 0 1111 ا حورقلا يف يلك (60621[3[5) مالك يف : لصف

 2101 1 د لل احا اتا ف يهاشام أ ع طق و جو قل طنا حورقلا (1:ءداصع0() جالع نوناق يف : لصف

 ل م ل ل لا و سل را نود 0 4 لي طا دا ة كو ةيديدصلا حورقلا (1162ا0621) جالع يف : لصف



 تايوتحملا سرهف ها

 017 ا »27171111 ا ةخسولا حورقلا (1620621) جالع يف : لصف

 10101 و دعو ماا ظل اا اجا يع يباخملاو ةرئاغلا حورقلاو فرهكلا (163122621) جالع يف : لصف

 ل ل وسو متت نا ا اا ب حورقلا دود (1:عما36ه1) جالع يف : لصف

 ا حورقلا يف محللا تابنإ يف : لصف

 ل دل ا ما ما ا و ةنفعتملا ريغ ةلكآتملا حورقلا (53624[1562) جالع يف : لصف

 101010 طم م يتب عبطان هنو د” دج لو ع ل ةئيدرلاو ةنفعتملا حورقلا (1 ءواسعاأ) جالع يف : لصف

 11 ا ل اخ طا محط ول ا ل د وا ةينوريخلاو لامدنإلا ةرسعلا (72621[1762) جالع يف : لصف

 1111 و ا 1 ا عر اكل نب و حا حب عمم قصتلت ال يتلا دولجلاو ريصاونلا (16202624) جالع يف : لصف

 1 2ظ1ظ711 تاحارجلا ىلعو دئازلا محللا يف : لصف

 5 ا يم ا لامدنإلا دعب ةضقتنملا حورقلا (ءونطمع») ريبدت يف : لصف

 0 ل 110000 تاحارجلاو حورقلا راثآ يف : لصف

 قلعتي ال امو (716276) بصعلا يف (165ه]ان108 01 60ه هاننأإل) لاصتالا قّرفت يف ةعبا رلا ةلاقملا

 1 م هع ع وا اوس ماظعلل (1[عوم]ن 605 01 همداتسانتلإال) لاصتالا قّرفت نم ربجلاب

 11007 دي ما ل ل ا رم اول ا اهحورقو هارجم يرجي امو (81657) بصعلا تاحارج يف : لصف

 111 7 م ل بصعلا لاصتا قّرفت (1 دام عمأ) جالع نونأق يف : لصف

 116 يلا ل ع اهحورقو (716176) بصعلا حارج (38460101265) ةيودأ يف : لصف

 1 ل ا ا حورجملا بصعلل ضرعت يتلا ماروألا يف : لصف

 ا ا ا 0 0 00201202ج1ج_1ج1ج11-ج1د11 ا ااا هيثوو (216176) بصعلا ضر يف : لصف

 11 ل يي 20710 00000 هئاوتلاو (716506) بصعلا ةبالص يف :لصف

 ا و د 0000000 ماظعلا (2156265) ضارمأ ركذ يف : لصف
 اا 0 0 010112121 ااا مظعلا داسفو ةكوشلا حير يف : لصف

 51 ا و وس 271 1 ]1 مظعلا داسف تامالع يف : لصف

 ا ا 000 هجالع يف : لصف

 0 ا 01 ا ا دسافلا مظعلا رشق ةفص يف : لصف
 اا 00 0-2 ةلمدنملا حورقلا يف هروشقو مظعلا اياظش يف ىقبي ام يف : لصف

 1 ا 0 ل ماظعلا رسك (5©8460162) ةيودأ يف : لصف

 28 دع 1 ل ا و وا ما تاالاقم ثالث ىلع لمتشيو ربجلا يف سماخلا نفلا

 ا ا كلذب قلعتي امو علخلا يف ىلوألا ةلاقملا

 14081 5 دو رق ل علا يع ماع نأ وااو ودول اهم 1 ان را س4 يأ ا ا نونا علخلا يف ّيلك (62686[2[5) مالك يف : لصف .

 00 ا ز ] ]ز ]ز]ز]ز ]| | 1011 ل 5200006 ةّيلكلا علخلا تامالع يف : لصف

 لا ل ا ل ل ا و ليملا تامالع يف : لصف

 ا يا ا ا م علخ ريغ نم (10100) ملصفملا لوط ةدايز تامالع يف : لصف

 1 ا ل م ا ا علخلاو ليملا (17عومدعهأ) جالع يف : لصف

 ا عقم ممم م مم مم هم مم ممم لصافملا لوط (117عدا2624) جالع يف : لصف

 1610/1 و او اس او كا و ع واعلان رطب اق جف قع هن طاعتك أ يرام نجلا و طن يعن كفلا علخ يف : لصف



 رسكلا يف ةملك لوصأ يف ةيناثلا ةلاقملا

 يف (368652]) يلك (5131612ع21) مالك يف :

 هذضو رابجنالا ماكحأ 9

 جالعلا يف :

0 

 ربجملا اياصو يف :

 روبجملا ةبصن يف :

 رئابجلا ةيفيك يف :

 ةيردلا مرسكلا لا 000

 ل يف

 55 عباصألا علخ يف

 اهلاوزو زرخلا عالخنا يف

 بعكلا دنع بقعلا (10184) ملصفم علخ يف

 (1001) مدقلا ماظع عالخنا يف
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 تل الا اقوا او 7 ب ولا وأ لهوا 7 قا اولا ا فو ١ اقوا اولا ير اولا © قاوم اول اولا اال 1# ١ قلل يرق قو 9 لقص نا

 رك ا ل ا اكلك كا كا كا ا ا ية ا

 تا هلا“ ال ول اوه ا اا” اور ل هناا راق او" روسو ذاب وأ اهل اال راقب ا يرق كاب ا ا 28

 ها و ها واه هله نها# »ا نا نها © هل »© © ها © ته # © »ا »© © ©

 مه ع مه انوا هل ا # ها# هي # © ه9 # ا # هل هلا»# #©  # »اه #9

 ها نس او وم واو هاه ها © # © 8 هل © © »ا ## »© © »# ## #89

 نه ثا ند و ساو هاه ا # ا 8# ها هه © ا# ها © © © © »© »ا # »#8 9 ©

 هد م اها سا ها ها ها »ا ع ه0 © ا © اه »ا 9# #ا# ا« # ا #ا # »ا« » #

 مه سه وه و هاو ا #  ا عا ه# هه ت»# © © #0 # هه »# © © »8 #8 © 9#

 ع او وه ساه هدا هوا © ها 0# # ها # # ا # ا # © # # # 9

 هاو ناو ها هاو © 0# © #0 © عا 4# #ا# نه # © © © © »#98 #8

 سا هما ته © # 0# ها # # #ا# © #

 نها اوه ده اى هعأا ا وا ها »جا ا # © ##  «#»ه عاشها ها # »ا »هه ها ©

 هاو ده ا ساه معاها تع تع »6# اه عا # اه #8 © # »# #«  عا # ©

 هاه دمه عا ها عا ته عا © نها »ا »ا #ا# ا »اه # ا # ه #8 »#8 ## #» »



© 2 ١ 

 وضع (01838) وضع رسك ىف ةثلاثلا ةلاقملا

 تاالاقم سمخ ىلع لمتشي مومسلا يف لمجم (52612624) مالك سداسلا نفلا

 تاجلاعم يف لوقلا ليصفتو ةبورشملا مومسلا لاوحأ نم ملعي ام لوصأ يف ىلوألا ةلاقملا

 كلذ ريغو ةيناويحب تسيل يتلا مومسلا (1:ءدامدعه)

 اهجالعو ةبورشملا مومسلا نع زّرحتلا يف ّيلك (62684[8[5) مالك لصف

 ةبورشملا مومسلا يف ّيلك (63626[513) مالك : لصف

 111555555 ؟

 ع 2 © © © 2 4 © 2 © 2 2 1 4 2 ل

 ظ5ظشس مظعلا رسك يف

 اهارجم يرجي امو رسكلا ةيلطأ يف :

 0000 0 ةكحلل ةحلصملاو اهارجم يرجي امو ةعناملا ةيلطألا يف :

 .... ذبشدلا بيلصتل ةيلطألا يف

 ذبشدلا ليدعت (18عءعنتنمءه) ريبدت يف

 11ش 000000 لصفملا ةبالصل ةنّيلملا ةيودألاو دّيجلا بيترتلا يف

 ] ...... ءاخرتسالل تايوقملا يف :

 . . نهدلاو راحلا ءاملا لامعتسا يف :

 5000 هيقسو روبجملا ةيذغت يف :

 © ٠١ ع م5 5 ع ه مه © ها ها مه اه اه ا دهاه هاه او و هاو هس نه ع او هن واو ناو مه هولا

 ا ايل دس د ل ل ىلا للا يلا ا ا ا 2 2 ا 2 لا اا ا ل ا ا 6 ال عاما عل

 5 هه ع« ع *# هه # ©ه ع« هاه اج © هم هسه مه هاه شل سن هاه ا سله سه هاه هنو سهوا و

 #8 ا اص ره "ا راه دق رووو ١ 16 7 دهر لوا اا اا اج ها أه ده اوي خه وأ اه وق و او ظن قل اور وا و

 * ع« ع« « « ه# ه هع © © هه هه وه هوه سهله هن ساهل هاه هسه هج هاو ووو هاوااو

 نا راسا اهب نواف ورك حقل ا ضبوع ايا و دقوا أ رول أ أو هون نوم داقعنالا تقو هلمعتست هل قفاوم نول ةفص يف

 ندا لا ده ا و فن اود صقلا رسك يف 5

 25220 (عنط) عالضألا رسك يف :

 رسكلا نم تازرخلل ضرعي ام يف

 ا عع د ذخفلا رسك يف

 00000 ةكلفلا رسك يف :

 931 6 ا اه 9“ نا له ه1 قوي جل اقفل اا فا راه وااو 2 اه خال خذ فت وب انه" اه وفا كه خم وأ ا "كب أ ان ا اه وب فج او تح

 #9 ا لو تا# ل لوو إو اق را را ل ارو ارق را ب أر كاف ف 1 ااه يه ل ره اه كونو كوب داوي دو اه“ نهض و دوا أ فحم

 #0 ع ول او تاه ل ا اا د اهأ تاهت نواه اه راه اقر لقإا هي هز لو ان اه لا بس ظه راهج اه اهو قبح وأ أ هن دو و

 < 8 86 رق ك9“ ها دع فنا راها راها تاق فأل اه داس كاهن له او اور هج هاو لهن ع" مو بتول يأ رمت وأ هلأ قو

 8ع البا ا ا كاب أل اا او رق كيج اه اها اهم اهل ذهن رو هك أ اهب اباه" نوي لهل اهنا وو" هال هج وج هك دو او اومأو

 كا لالا فلل اوال اد ظل كو ئالإا دانه ده ران أل لالا لهب" هيب اه" انج كه قع وأ وح رو ا قع وأ هيأ اا كوي

 او كر اه رق او دام الأ اها نور وأ 8“ هب ياك رع اق هج اه له 4 ماه ههب داق وب قو و او وا هي و

 ا أ و قا تاق ل دال نبا كاف اها لا لاف 2 ما تشم لهوا ده يشأ جلف اقل ده ههأح هدكيق فق رخو أو أ أ او هع نه د

 5 6 الا هر الو اك اب ع عرفا لورا اهو دو كفا هدهأ اه لووك كه بف تفك ناي افك ده اهلل 1 أ وون كون قع او

 68# عيل عل ع هر »ا مصرا 21621 وهم !١ لها كله اق راه راهن هذ اه هه نه نهج ةهادول ذهن وضوح قناه ا واو

 ا جالو اسوم دا زال و ولا وأ اه قب كاب هاهم قا هاف ياه الها اه فج هدأ أ تن اهو و ماهح اهل ا افاوو ع و وأ جو

 يراها تاه“ لهن لأ اهانه اق تف“ اهم ها هر هن اه أو خور اق وأ دو ع وأا دوب هج وح اه و
 506 6 8 47 رف ره اهل ادعي كه

 ا ا ال سادسا ول ال يش ال ل لا لا ا 1 اا ا اا ا الا ا ال

 ف نغ نش ل سادس و يا لل لا للا ل ل ل لا 0 ا ا لااا ا احا ل ال

 ه6 عد هلا سال اه ندع وما لاق اها ه1 قه وب راهر رمز هج اهب ره ون هه أ رق هنا ااا 14 جوا وع حسو

 ه8 انس ول ا قا ادهن انهج ره ج8 ل اهلا اهات أ رده ره نأ ره هذه قا قا هجم اه هك اهنا قون "عع

 ك8 اها ا اهل دال ايس الرول وز 7 اه راسا اهب اها دقن داو ةذهأ اه اه اه ور ذهول رول اهو اول اه اق دما

 يعل الا قا هع قل إو رش وعم اهات ال لع اه وب هك وأ ها دهإحشا رأوا له دونك هك هي دف ره قع هون و أولو

 "ه < © عا" عا ه © ها همه ع سه هاش اهو نه اه هاه اس سه مه هس اه من سلو

 * ها م ها ها مع هما عج هاو ها عا م هاو ها

 عاج 5 ه١ هادم مه .٠ ماه ها هاما و اه واهس هد ساهم اه هاه سه واه ها ملاو
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 15ط5ظ*ش 0005 هجالع ىف :

 ك0 ٌبشلاو جازلا يف :

 قيرلا ىلع درابلا ءاملا برش يف 5

 50*15 جالعلا يف

 101100101 1 ] ] ]1 ]ذ] ]1 هجالع يف

 00 جالعلا يف

 2000 جالعلا يف

 27 ايزتقتلا ىف

 1777000 مومسلا فانصأ ىلع لالدتسالا يف :
 ”ظ ةئيدرلا تامالعلا يف :

 1 ل خل نأ هك روت تام اخرا يونا عطل ظن 3 ايف يقس نم (1:ءوامع81) جالع نوناق يف :

 ا ا ا و عج 4 يو ا در ع دتاا 7 ومسلل ةكرتشم (84601618265) هي دودأ يف :

 #12 0000 اهريغو ةيندعملا نم ةيدامجلا مومسلا ةلمج يف :
 00000 قبئزلا يف

 00 جالعلا يف :

 مه ام و جاو و د عاو ا وه ا هارع ا عاه# عاشه ها # وه هع ها ته »ها # هه ع ته هه هه عا# ع عاش »

 هاو هاو هاو ها هوا « ها © ها # هاه اها © هه © هه # هه هه © ها #©# ها » * »#© 

 ىه اه ونا وو وهاهو ها هاهو هاه ها اه هاه »اه هه ه9 © »8 © © © © © هاه ا #»ه »# » # * # 

 هاو او و و ها ها ها ها هدا هاه هه © هه هه © © »اه »© ا علاه © »ها »ا 0# ها © © # © © ##

 ها وه و او نه او اه سه وهو ساه هاه هاه هه ته هه © © ا  #ا # »هه © © ه»© © »ه »© »© 8

 «ه 5و ه و هو هواها« «هاو اها ه ع ها »ا اه هاا © © »نه © 9# ه9 »هه »هه »© © «© ه8

 هلأ وب ا هلا اه د هع ذهل 6 وأ ده وج اهو وبجانب اسك ١ اهل“ وروما اول قالا قلل اهي نال ترا و ااا راو الرجا اقل اق قا اهب 91 تاج ص

 6 هل ذهن اولا ئه اهنك اول وأحوال هيقل او لاول هه وأ اقم اهب ذهب رم كر شاك هل ااا هبا راها وأ ااه اهب اهم ب اقر رق ااهأ أر هج 918

 هاو واو هاو اه ا ه ها هواها و نه هاه هه ها » هاه »اه »هاه هه »هل © ها © ا »هاه © »© » »9

 جا ده هل كهل هل دا اهلا هيا حا وأ تقلا ضل ويم ها لا ووو كأم العفوي خه ظوب و اه لور 3 رواه را او لإ اال لا ا لا ا

 ها أ را اول ول زو سحب الأ نلقاه لاقت قب في“ رام © قر اك وو "باهي ركاه هك اق ةهيح تاه حاول ده دهب كه كلر يلاافل . ةنقر ها للا اقم راق 97 ا 8#

 2 اه ا لا قل ا رووا أهل أ وأو نفك راوي“ ره كه ثق لي 1و ئه ١ فلا قي نهرا كوب ترو ب ها اوم راقي جاو اقل لق 19 ا ااه اهل اها راه

 ها كو ا كا هي وا كويل اق دوج 36 “ عركافي فك كه لأ ها ده كاهن" هك دف او داهط بال لاا ارش ل قب الا اق وو ياا هز »ا ع ا ا

 خت ف هل رون لا "اج دفا “هك 118 “نوت لوي ورك وح "كم يداف ف جافا لفل هل لاقل لأ ١ افا قر تان قلل دف مدا .للاهأ واق قا ناقل" رو ا ه5 اق 9

 هو ب نا ثا ل وال كه "اهي داو دور دولا ا: زهإ هذولا نهب 16م 6 هرج اهم ع دفرم هال نق الب اهل »وإما ير زك أل قا لاا ريتال لا ةمااا ق9

 ولا ها د ا ال ١ موعدا وأ نإ 382 إل تقر وو يدا نهي اه زو سوو فلك هل فج لهم هر ايها وأ هل لاطلاق كاف اقرب اها بالا 97# رج ف

 ها و اه و ماو هوا ع ها ها ها ها وه ههه © نه نه 0# »ا »ها لاا © © »ا © »ا # ها #8 »#9 © 9 ©

 هن“ اه 14 اه ١ "قادوا وأ داو اق لفشل عه 1 دهن لفن يورو كاف كرف وو هد لاح هيك ها اه ره عه هكا كرا داو دهر رو الا ا

 هاو و او واه اهو عاج هاه ها هوا ها © هاه © # ه© ه0 © © # اه © هاه هاه هه »#» »89

 ك1 هن اواي وح كول رول - يك خا ول قلل 16 وفل افلا حال هل هت ثلج ار ظفر را داو كاف لاو كه 9 اورو اج اح تس رهو او ردا 9 ع رف

 ساه اه هل هاه هل نه هلا كوتا هلأ اهل وب الا اا او وهل و وب اولا او اول او الق ال ا ا اا الو 9# © © 9#

 < او و اه ناو هاه عا هلاوا ها ها سا ها ها # © © و # © نه © ه© »© ها © © ه9 © #8 »© # #

 نأ أ كمن يح دهن اون قواه وأ هيك اه ارك د اه آن“ هل 8 هو هك ف هيك ير تسرو أول“ ده اي 3 وب ل لأ لاه 7 ااأي ولاا اقر دك كا اا 8#

 وأ هلا ل اه ا قب اه“ ها م“ عاب ها كول زو كا ١ د“ هز جم أ قمل اور 3ريال الر ب اهأا ل وا ا اوت وأ ل راو ١ ره اه: يبا يب اهي 9 39 89

 هاو او ماه م اه هاه هاه ها ها ها لاا# ت4 نه هاه ا ت#ا# © © © هه © هه« »© «# » »ا »# »© 9

 أ هل اهل اهل اهلا اهنا ا ده“ هك صب ب هت قل قل ولا هل كه رام لإ لكاس اتت وجب ول ااا فقل رالف رب 3و اولا ل لام رزقا راهو ل دهب حأ# ه9

 هع يا ده“ كول د أ قنا و ركل دق 7 هن" دو ا ؤوإ لهلا“ اها“ ديف يق قل لورا نب _ إو ه1 هر دف تزهر ف حاب كه خراف ١ راف 9 ياهزأ داو راه رهربا#

 هد و ند او اج اه اه ها عا هه نوه »ا »ها نا ها © نا #9 9 ا © © # »# #  #ا»# © »# # # 9



4 

15155 

 2-8 كت ا ا اب قل جزيويملا يف 2

 0000 ايسفاثلا ىف :

 ه ع اه «ه* 5 ع ه هه ه مه هاه م اع اه سا هس لو م سه هاما سه هاه هاو جه ساس هوه هج وس

 ع .» © © ها هاه © اهل نه ذهلاو سا نسل اها ذهول هل هه سلا هتاف ذهل هل داون هل ااهق اتا ل اى ىو هساف

 5 ع١ ع 5" © « © ه ه# ما مه مه < « ه هاه هاو سه همه سه عه مه سه سه ملام ام اس اس و ملول

 هه ع < ع عاج عم اسامه هامه هاه جا هع هم ساس ملول هس اماما ع همس للحم نا هسا ها ا # ه5 ©

 * هه «* 858 هه هه م مع ا مه سه جه ام هج هاه ا. ها اماه سه اج هاش هلم و ساس هاهم هه سه ولو

 5 مه ع ع ع مه ه هع هام اه همه اه هامه ها سه هامه ها هاو هام او اس ا م اه اه اه ها سه ا ساو

 ءيدرزينوشلا نم برضو رامحلا ءاثق ةراصعو اثينطرعلاو ضيبألا قبرخلاو سدنكلا يف :لصف

 دوسألا نوميراغلاو

 أ + © 4 2 4 4 © © © أ ا 2 و 4 وا ول ل ل ا ا 4 ا

 ط1 5*5 يدادلا ا

 ... رمنلا قناخو بئذلا قئاخ يف :

 210 جالعلا يف
© 

 8 اهنا اه هل هل ف هع 66 تخردذازألا ىف 3

 51ش 25 زرألا رشق يف

 #51 5-9 ةرجنألا رزب يف

 عه اا اص د اس ااا و هاب أ او اق او راق الاب اقف قلب ذاق وما ال او اهب هت اا ني ولو قوت اورو او او

 #2 وز يأ 797 راق < لاقل ا واو( 192 لإ اقم كه اق لوم قا له اه ااه 1 هه حافلا اق اهئ راهب “ ةهإ تقم وأ هج اه اهل او وك و اولا

 © وا ا الا اا ب ذو اه ها تاو“ از ف اق مها لاه انه نوت او“ باق وأ اهلا اهل او هبا ويا هت اهلا قل ون وحول و قف

 5" ه * * ه*» ع ©ه عه ه هاه سه ه اه هاه هاه هاه ساه هام ا و هاش او سلو هو و ولا

 الا ا ول و للا ا 1 اج ل اه لفاقلب دابا رنه كفر لفل. له لقا اقف الر ل فاق لولا "د نق جاه و اه اروح ١ قبولا نضل 4 أ هنو

 ه6 6 ها 16 و نه كسل ول دو اسوأ ه5 وبا وأ ةاهسأ ااه“ اهنا هأأ اه هن خاهأ اهلا هن هن وه ها أ اه اه وأ و اه اول ىو

 ا ال ا ار ياها اق ل اهنا اق هاب ل هل اها اه اج دف تاون كه لفت اه رئاهلا كقأ ظن فال اهي هوو داو اه طوع

 * ه ع عام سه جا مج هاه اه اه ساه سه دس هامه هلم سه اس اه هده هه هسه ها هداه اش هس

 4 دل ها اهل ةهإب اه رووا اه هب راق هب اهل هك اهل: م دف“ وأ اهب دول هب اه ونس قه دهم هلا نو * هوننوب خه

 5*5 مه عه هه ها مه مه ها اها اه هاهعأاسش هن هاو اه جم اه سه هاو اس هاو ا سهع هلو سه هه ها و

 "* « ه سه ه هاه هه ها سدس هاه هاه نه هسه ده ساه هاه مأهولة و ىهولاو ونحو

 ه5 4 عه هه ه6 مه ده شه #6 < جاه اه هاه اه هاه هاه هلام اس اس هلو سه ساو مه هاه نه ا سلاو

 نا دول د د دم ع ال ا ل ا ا ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا لا ل

 ااا ا ا ااا 000 0 00000707389 ةخئزلا بوبللا ىف :

 هه هه عع ع جه هاش ساه اه اس جل اه هام اس سه امله سه هاو اس سه اساسه هاهم مه اه اه اه سلو

 "ه * «* ه عه ه5 .ه « ها اه ه هاه تاه امو هامه هاه اه أمه هاه اه اه سلو هس هوس وسلا

 ه ه هه 8 هع اه ه ها اه هسه مه هه همه ا سهأهشه ساس هاه وه ان عامه سه هوه هاه ساس هه وه هو
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010000 
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 «ه هه. مها هل ه0 © 0 سه © هلا ا # ا ©0©900#00# 0# 0# سها اه همه # © ا © # ا © #0 # © ©

 هاه ها ها د ها نه نها ل6 © © ها ها ها © »#8 ©# # ©« © 0 »# ©# © 0 © #0” #

 نها اه ها م ا مه هه من © هه © ها 0# © 0# »0# »# هج »© © # »ف #* © م« # *



 ب 326 لعن ما جاف هك كير ل نإ قساعأ له داو هل امام طر دوب ووو ع رود ورا ملا او وت أ اود عدل و همس امتنان جالعلا يف : لصف

 م كو و ا اس بلا و ملا اهوا درابلا كمسلا مسقلا اذه نم رخآلا مسقلا

 200010 0 0 1 ا ا ا ا ا ا ا 7 2 < 2 2 7 3 دسافلا محللاو مومغملا ءاوشلا ىف : لصف

 هرقل هرم ف 0 ا ا جالعلا يف : لصف

 ع اي وو دست لب جو ني اقل ال ويا زووم هيت كلل دل يفوق عا رع اا و فنا ةيناويحلا نم يناثلا سنجلا يف : لصف

 ا لا د يحسم ام ا ل ل فا ل ىعفألا (8116) ةرارم ىف : لصف

 ماا 6 ع فان زم ده عئافل أ اه م عب راوي 16 ااه ل ةهانم وينه اه اهي هج اهم اهل هائل هل هاه هاف ا ل قع ع او ا جالعلا يف : لصف

 هد ا 14 4 جد فدو رب اهلل عدلا عقل وج أ ا اذ م0000 2..6.6..00....... رمثلا (811ع) ةرارم يف : لصف

 م 6 هاف مب اهو اه امرا ذه ره عه خفت وأ له حاف هويات ها ات قع ور و او ا مق او مت وأ ف هل جئنا ما و لا هل هم واو : جالعلا يف : لصف

 هل دعت 16ج ا قانا اه وج اهروف اه وأول هس ا هي وحال كم ماو هس ولا نأ اهتم أو و نم ءاملا بلك (811) ةرارم ىف : لصف

 2110 ا ةدصم  عرو ع اعوو دمع عام هك ست ضع هع ليألا بنل قرط ىف : لضف

 00 ل ا ل ل ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 كج ل 0 فام ف جالعلا يف : لصف

 تاو ها ةبوباط م عع ع ع دج نقب ع ع راحوا ل كف تي عع كوم يالا كاد 4 باودلا (76556]) قرع ىف : لصف

 م6 هول يراك م قو هار اورام احاول اه يحلب ده فت حط ب عج ميل قو فب اب اهم ألا وأ واو نو“ نو ل دي الا ءايرحلا ضيب يف : لصف

 ا ا 0 000 دسافلا نبللا ىف : لصف

 « 3ع دهان لاأو ه) فاو راو جاع را ده ونه او هب بق اها عيال لو فأهل اه دقت ا أ دف عن ا ع عش نو بنا عقم وا قايومم جالعلا يف : لصف

 ااا ]1 ز1 141515151 5 ا ا ا دماجلا (81000) مدلا يف : لصف

 1 اوال 113 ادت كو قيماو ا ومو مط يقسم كا قلام كلذل ةماعلا (8460101265) ةيودألا ىف : لصف

 57717710110 ةناثملاو (5:0228عط) ةدعملا يف (81000) مدلا دومج (17621720601) جالع ىف :لصف

 ارا او الأ طب د هي ل ينك نال كسب دي لوو يدع أو كال مذ ا طر الا اهئ يمت و ةدعملا يف نبللا دومج يف :لصف

 ا ا 5ظش00 20508 هيلة ممن ممم لمة ءلمف جالعلا يف : لصف

 غدل تامالع يفو تارشحلا درط يفو ((062618]) يلكلا شمهنلا (1 8 عودت عم) ريبدت يف ةثلاثلا ةلاقملا

 ااا نط ص ا اع ل ل ل ا ا ا ا ل ا ا ا ل ا ا ا 8 اهفانصأو تايحلا

 01 .  ةجلاعملا نيناوق نم ّيلك (622688[8[5) مالك يف : لصف

 ها حا 1 كلي ع ل م 06 ر ا اهتاط اما هل عب دع ذل "0: هيو ول قلنا اوم يا اقوا فخ عن ها عوسللا ىلع تابورشملا يف : لصف

 0 م0000 0000000000. .2....0.222....2....  عوسللا ىلع ةيلطألا يف :لصف

 را ب ل م ا ب ماوهلا هبرقت ال (80لال) نادبألا ىلع اهب يلط اذإ ةيلطأ يف : لصف

 اا دز ا لول نبأ هم روب دي وداع ف فت او دل اك فخ أ لدا قلما ع ع علوم جسم ةيلكلا ىلع ماوهلا درط يف :لصف

 0 ل ا ل اا تحل سا وب .........  عابسلا فالتإ يف موق اهركذ ءايشأ ىف : لصف

 ل 1161م ا رامون يف مف اعوام عمل هضاب يالا خشم قون تاّيحلا درط ىف :لصف

 وأ رم ا الج لعب تاق رب ١ ماع هسه لف اها وج كرو لإ م محب هلت حسم ها ةماعلا يابو امم اهلتقو براقعلا درط يف :لصف

 هم اعاقم 595 09 8 عم دم ا6 دم دحام اف م ا.ام او اوافق هاو ا. اماو هاو اماه هاه اق هاعاقاعاو براقعلا جرخي روخب يف :لصف

 د ا ماج طابا دقيت رق لري لو ا او رقما نا ا اهلا 2 يكد اتم لا زل ل لإ منظر 1 ثيغاربلا درط يف : لصف

 5106 و و ايوا و يمول واجب اور راما اماما قبلاو ضوعبلا درط يف :لصف

 0 002000000020600. 0.2.2.2.0.2.2.....-. ضرع نيأ درط يف :لصف



 تايوتحملا سرهف

2 4 > 4 > © © + © + > > 9 

 11 ا

 ل اهلتقو ةرأفلا درط يف :
 ظ5ظ” 10 لمنلا درط يف :

 نا ا ا ا و صرنا ب زو نو دال 0 1 كف 350 بابذلا درط ىف :

 ّمصلا نم يهو فاطخلاب ةاّمسملا ةّيحلا عسل تامالع يف

 لة ا ف لاو ا راف رسول حو زوج هي اق اق جاب هب اه قاع سوسلا درط يف

 ')51شهش “9 انامرج عسل يف

 51 ّمصل نم يهو ةسبايلا سويقسا عسل تامالع يف

 جفا اهي ااا اف او اهل نور وب هي او سام له ا هضن# اه قا ف سويقساو ةقازبلا عسل يف

 ا ب دف 3 وللا هن هه لدي دو رزق فني ب دج سبك عشت جالعلا يف

 د ا ا ا كر قا لا قي زتوما 4 مقر 0 سيرذا يف .

 ... اهماكحأو يعافألا عسل يف (©626521) يلك لوق يف :
 .. نوناقلاك وه امب يعافألا عسل (11ءدامعلا) جالع يف ١

 نا يعافألا عسل يف ةحودمملا تابورشملا رئاس يف
 ا ل ا ب ا جراخ نم تادامضلا يف

 ا ا ا جالعلا يف

 هاو الور يامل لاراب لام عاف فه هاه ا« ا« اه # سيلطسران ةّيح يف
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 تايوتحملا سرهف ه(84

 اا ا 00 سورعاومو سيطوذروم يف : لصف

 ا امهجالع يف :لصف

 رخال ياعسل امو سما ا ةنفعملا يهو رسيس ةاّمسملا ةّيحلا يف :لصف

 با لو يس هدف ا استمج و تحولا قاما هارد نا دج سو وما جم جالعلا يف :لصف .

 رابكلا تاّيحلا يهو هب ذتعملا ٌمسلاب ال حرجلاب تضع اذإ يذؤت ا ل ا ا ظ

 ا كر ًادج ثنجلا

 1 ا و ا خو ا ال الل ينم تا ل وا رم نال لج د ريسلاو نؤمنيذاغأ يف : لصف

 ا اا يرحبلا نينتلا ضع يف : لصف

 10 را م يق ام تاي ا ا م نييرحب نيناويح يف : لصف

 ااا ا 0001011 م عبرألا تاوذو ناسنإلا ضع يف ةعبارلا ةلاقملا

 1101 وعما حشو هولا ونال وثقت عسانا ينم مو 1 ان 1 ناسنإلل ناسنإلا ضع يف :لصف

 ااا هوحنو بئذلا ةضع كلذكو بِلكلا ريغ يلهألا بلكلا ةّضع : لصف

 ا ااا 11 بلكلا ىوآ نباو بلكلا بئذلاو بلكلا بلكلا ةفص يف :لصف

 0 اا ا ا ا بِلكلا بلكلا هّضع نم لاوحأ يف : لصف

 ا و بِلكلا ريغو بِلكلا بلكلا ةضع نيب قرفلا يف : لصف

 121001 عل ا اعلا و يرتقي مسوس ب ام أ وج نم جالعلا يف : لصف

 ل ةيورشملا (14ل01هن50ه5) ةيودألا يف : لصف

 يد ااا 00000006 عيسوتلاو بذجلل اهوحنو تاداّمضلا يف : لصف

 50007 ولو ع ساب داس و ع 1 هعمل انا فلو 5 وا و در ءاملا هيقس يف لايتحالا يف : لصف

 ا ا 20590 اهبيلاخم ةحارجو دسألاو دهفلاو رمنلا ضع يف : لصف

 00000000 ا م ال دج كل و ل و او دق حاسمتلا ضع يف : لصف

 10101 را وا و و واس عنو هع ةيفلا» دأ ءوملا 1 ولالا هي طك حق ا درقلا ضع يف : لصف

 110 و ملا كل و تاما هايس ا نم ا يا سل هب رونسلا ضع يف :لصف

 101 17 فل اولا لام و طمملال قنبر ست ذو 4 472 فد نب ام ع سرع نبا ضع يف :لصف

 ل م م ل اا اس 1 ا ل الغلا وهو يلاغوم ةضع يف :لصف

 100017 سنو ود اورو و ملأ اس ل قرا ومنا يما و راما ل جالعلا يف : لصف

 0101 ا وما ملا م و اهضوضعو تاواليترلاو تارخخلا ربا ياديباعلا ةلاقملا

 ال وي ل وح وسلا دبات ودا م هن دال ا لا يّربلا برقعلا فانصأ يف : لصف

 107 و و ا نق رخل جلا 5 ب ل م و ا م م اهعسل نم ضرعي ام يف : لصف

 0 ا و ور ول طب ماو مون هالو تاوحما ف او و سوما ا 0 تا جالعلا يف :لصف

 11111 وا راف انما حدا را اق ني دبم همام ا اطوال لال تل انقل ين تابورشملا رئاس يف : لصف

 0 ا ااا ا ا ا ا ةدمضألاو ةيلطألا يف : لصف

 121010 ا ا ا م 5 الا ا ل ا مان ل ةرارجلا يف :لصف

 ركل ايفل رس ل ا ل اهجالع يف : لصف

 لل ااا 0 ا تاواليترلاو ناثبشلاو بكانعلا فانصأ يف :لصف



 ماه ا ه# هه هج © نهاأاس عا اسا # مسه ا 0# 05 © هما ا ها < ع ا ©06© «©# 00ه © هه هاد ده هده < ما »مه "عج هه هسه © © مه © هام ه8 مها 0# © © 4 ىف 9 | و :

 اب

 هيما ممل م ءااف لوا وا الخ دو دما 1 واهو الاب وفا ل ايد يال راو ده ميد مج يطع هجالعو ثبشلا يف :

 ه1 ا لا و و ل ل ا ا اا را هيلو لا و ا ولو ويس ا ا هجالعو تاوبكنعلا يف :

 0 3 1 و اون 1 فجعل ةربلم مأمن دكا ءابطألا نم ملعلا لهأ ضعب امهركذ ع نيناويح يف :

 د نم يلقب طا لدتا دامب 615 فينو 1ج الي 12 لها: افتقر لوا طماط 11 يق دما اتينرغوم ىّمسي رخآ ناويح يف :

 270" < يو ربو ةيدتهلاب ضوتاجتو جا ريلاب يكراطتمو ةيرافلاب رك دمعلا رسال هاجل يلا

 21110111 000 :اخالا عيلان 0

 ها ا ل ب ا نوت رق قو اه وعده“ هي وق 14 ف اره هه لأ كن 8 و ب لا كيم اهم خخ وافدا كو تار رو كو ههبشي رخآ ءيشو راّيطلا لمنلا يف لصف

 2 00 ا ا ا ا ا ا ا ل م ل ل ا ل لل ل ملا ا ل ل 0

 0 يرسل برثفلا ىلا

 مو 2 ا و لا قا رول وي قل ب او او ناو 1 ١ ول واو د1 ل اهلل كم لج ل” هز قعر لن د 0 دو مل ل يرحبلا توبكنعلا يف :

 ندع رووا هل فاما م اة را امام امام اماما امام اهيا هاعاع اما اعاقاما. رمحلا ةّيرحبلا عدافضلا ضع يف :

 ا ا ل ا .. ةماسلا ةيرحبلا ماوهلا (1ءواصع#»4) جالع ةلمج يف :

 لا تالاقم عبرأ ىلع لمتشيو ةنيزلا يف عباسلا نفلا

 ل ا زازحلا يفو (81315) رعشلا لاوحأ يف ىلوألا ةلاقملا

 1 وراك نو اجد وي دار ش دوبل كي زوي ال18 كيس عرش الملل ةهسو دس حاولا (88315) رعشلا ةيهام يف : لصف

 5*ش07 اب هب عدوا الامل ب علا واما حم ف باع عع اهم مدت ع ضو." (38ل1) نعشلا نالطب ببس يف :

 لصف

 لصف

 20101111 00 رعشلل ةظفاحلا (846لنكمع5) ةيودألا يف :لصف

 6 ل ا ا بجاوحلا (11215) رعش ظفحي (8460101965) ءاود يف : لصف

 لصف

 لصف

3 ْ : ١ 

00 

 د 1 دوت ها اعلق انه كي دك "هج نأ خقق للا ع قا لوب هال وردوا ا وز هع اع الو ورق طور كوت نق ج1 أ حالا رعشلا تاالوطم يف 9



 اال اا دوم هلق يس ادا 0 قا مافي ا يع طل و .صربلاو حضولا (1763غ2684) جالع يف :

 تايوتحملا سرهف 2م

 12011 رع مج اد جاتو ابو عما عسا ناسا جا ام ةرونلا هتقرحأ نم (17208:681) جالع يف : لصف

 هك يي 110 ةرونلا ةحئار عطقي ام يف :لصف

 11 ب ونوم ووو او متنا د ومس وبس ام (51815) رعشلا تابن تاعنام يف : لصف

 1101 و م درك ا ا ل و و وو دعا ول ا ا رعشلل تادٌعجملا يف : لصف .

 1 و سا سعت 5111116 0 ... (8ةهنم) رعشلا طِسبُي اميف :لصف

 ااا 0000000 ([1ةذ16) رعشلا قيقشت يف :لصف

 اا 1 ز 5ص 8 ' (11ة35) رعشلا قري اميف : لصف

 1107 ا اا وف جا ل بيشلاو بابشلا يف : لصف

 1110/7“ ام ا واصلا ودعا اق رمل را حاس هن اا اح بيشلا ئطبي ام يف : لصف

 ا ل ا ا الم و نو م ا بيشلا نم ةعناملا تاخوطللا يف : لصف

 111 ا و ا و حلا مل يس سا ا ا سا يا تاباضخلا ركذ يف :لصف

 ا 0 1-1-000د131-ب-بددز ا تادّوَسُملا ىف : لصف

 ا ونا مع سس سا اكن متع وع ولاا ها نعجه ال قو وا و اهوح ام دق ةيلاغ يف : لصف

 191 و ل و يع واسوا هع الا نفط جة ب ا او اهارجم ىرجي امو تارقشملا ف : لصف

 181 1و ملا اا حو سلا نإ 0 مال كي هيوم الاقناع نط ا با تاضّيبملا ىف : لصف

 190 ا ا اه واو خب بأ طل ل ع ع ورع نتا غب باضخلا عبتت لاوحأ كرادت يف : لصف

 1910 .ييرازا راج باستا وال لس ا تعا هن اللا لي اعتوا ع اسوا يقم موب انج و طاطا يعش ا جنا يقسو : زازحلا ىف : لصف

 15915 ا م ا ا م ا ون ا سجل هوو نايا وا ولا ا ا مس جالعلا يف : لصف

 ا ا ريثك (160 ةانهع) عذل ريغب ةنّيللا زازحلا (24601ك5©56) ةيودأ يف : لصف

 اا 00001 ىوقأ يه يتلا زازحلا (265©84641) ةيودأ يف : لصف

 00 لا أدّيج دجوف بّرج دقو نيثدحملا ضعب هيعّدي (6464101865) ءا ود يف :لصف

 504 2000022020 2..2.2.22...2.6......... نوللا ةهج نم (51كأ5) دلجلا لاوحأ يف ةيناثلا ةلاقملا

 10 ادم وول و ب 5 نول ةرّيغملا بابسألا يف :لصف

 10 اياا ]  ] ] ] ]ز]ز]زذ1]1ذ]1ذ]1]1 1 1 ... نوللا ةرّفصملا بابسألا يف :لصف

 188 ا و كوب طا الا تيل ةةدجلاز ييسر يركب نرأب قسما امال : لصف

 م 50000 دربلاو جيرلاو سمشلا نع (8اكفا) دلجلا ظفح يف : لصف

 !101/- ي معش هو ملم انسس ملل بس او 04 ب 5277 دوسلا راثآلاو ةبرضلا راثآ يف : لصف

 ملا 0 ل (550211-م0ه:) يردجلاو حورقلا راثآ يف :لصف

 1817 ل واود حا ا قا دام رق فلكلاو شمنلاو شربلاو تيملا (81000) مدلا يف : لصف

 ال يي نوم و اوما و اق طم رقم هلا حو ل ا جاب ا اس م هجالعو مشولا يف : لصف

 0 و 00 ةطرفملا ةرمحلاو مانشذابلا يف : لصف

 لا ب 0000000 دوسألاو ضيبالا صربلاو حضولاو قهبلا يف : لصف

 710113 ا او ملل اج دق لارا ا اب ا و داعيا نخاا عفن يك نا ضب . تامالعلا يف :لصف

 ١ 106 اب مرا دق هع شقا هما ف او عا خا جف ل عقل د وسألا قهبلا (15ءواص0ع21) جالع ؟؟ :لصف

 ضن لصف



 : لصف

 و ا ب والا هجالعو حيرلاو (7605) زاربلا نتن ةدش يف :

 ا ا ا ل وك ل دج يا ع و ا و 7 0

1210 

 ها ا ل دوسألا صربلا (1563151621) جالع يف

 هنول يف ال دلجلل ضرعي اميف ةثلاثلا ةلاقملا

 59*52 2ظظظظ*ظ* 56 عباصألا نيب ام (1ةوو1525) قوقش يف

 همام رم وما وام همام نم نه وم همه هةموو ثمة مو ةةةوف قون ثة ةفقفو . ةأطقلا حّرقت يف

 د اح هب هداهم طئاغلاو لوبلاو نباغملاو (5115) دلجلا يف ةركنملا ةحئارلا يف

 ل لاو را لا اع اروب اذن مبا علا 00.0.0.222... اماع دلجللك ةحئارلا داسف (1768113621) جالع يف

 دن را دوا ا ف لها اوس لج 8 168 اقم الج له. هر هداف وح أ كلا و قر بست ا الحال كو: هجالعو نانصلا يف :

 ةراحلا ةجزمألا هباحصأ عفتيو ندبلا ةحئار ٍبّيطي (1دكان12408) رورذ ةفص يف :

 م تا همه ها ها جا #80 ©

 ها عب اه ها ها اه رعاه © © -0© »ا © © © ه0 © ا 0# # »0# # © # »اها ها © هه © »© »© © #9

 ل ب ا مطبلاو ةيحلبلاو جنبريشلاو ةفعسلا يف :
 ل 1 1 3 الاول ا دلل ل قا ا لا ل تا اج جا دودو ردو وعلل عدو ص فأما ا ماع اال دك جالعلا يف :

 00 ةبطرلا ةفعسلل ةيعضوملا (8460101865) ةيودألا يف
 /'/770 ا ةسبايلا ةفعسلل ةّيعضوملا (8464101565) ةيودألا يف
 )1111111 ءابوقلا يف

 2ظ211010100000000000 ءابوقلا (1762152601) جالع ىف :

 1111 رم ا وم هلام يل ةةتداا اجاح ع اق ةّيعضوملا (52621[1563) تاجلاعملا يف :

 ا ميا د لا كان هكا ةينبللا (11165[8135) روثبلا ىف يف

 0 ل ل .......... . ةكحلاو (1668) برجلا يف

 هي د أ م كو و اة ا جاه جالا اونو ورك: ةزمم د ها فج ل ل قتال قا ع 1011 ا 00

 يف

 3 ا ل ا را اق ل رطب زل الالب زول داداه كالي 4 او د 10 و دل رو معك فخ رق فر او لن عح فخ ا هن جا وتو وو هع لو رقلا يف

 5 فا رطألا و (آ.125) ةفشلاو دل دلجلا ىلع رهظت يتلا (11551:ع5) قوقشلا ىف

 0 ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا عضوم لك يف ندبلا (ةاكنم)

 211011010101018 ةماع (11551:65) قوقشلا (1583112681) جالع يف

 مل (آناطو) ةفشلا (1155165) قوقش (156212621) جالع يف :

 1 ا ل لن ل را تا ع دج ين هاج ياو . . . لجرلا (1ةلوكأت©5) قوقش يف :

 نا نجل ده كو يناله "هدفا هه له فهو هيك ده زو راو دأب ب يتمم الع لق هجم نور ين ها فيت هامل جالعلا يف .

 مالو فن دمام دولا اظل موئق هيو هحوتس و اوك مط م 314 ديلا (1ذوو1565) قوقش يف

 « عج مه # # 0# #0 »

 ماو مه د ما © ماشا ©# ©
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 تايوتخملا سرهف ه8

 7 وا ا د رت ل وقول طا عمل وو ماو اج ا: عفا عدوا ودق هانا عون ام و جالعلا يف : لصف

 نا 00 ةنيزلا باتك مامت يهو (6[8م1165) فارطألاو ندبلاب قّلعتت لاوحأ يف ةعبارلا ةلاقملا

 ال يي را 000 ا ا لازهلا ةلازإ يف : لصف

 21017 و ا ا را ا راو يب و ا رو اا و لو م جالعلا يف : لصف

 وأ ةفلقلا وأ (75056) فنألا وأ (آنمو) ةفشلا و أ لج 0 أ ديلاك وضع (05822) وضع نيمست يف : : لصف

 ل يت ا (26215) بيضقلا

 ال ا ام لاا النو ورحم الرع كا ومو 3 هواواما كي با ومنا عجب دق و طرفملا نمسلا بويع يف :لصف

 لا ا ا 1 1 وو وجم او لد نا نما هو ياسا ا ل ليزهتلا يف : لضف

 5 0006 لجرلاو ديلاو ةيصخشلاو (04ة0523) يدثلا لثم ةيئزج (0182) ءاضعأ ليزهت يف : لصف

 1100 ويا د دا اهنوزملا ب وسما 24 وس للي و ا ا ا ل ظ نيحادلا يف راع

 7 يو ما حب را متم وو ا فلل حما زج او يدم و ا دا نا فلات نا ا يق جالعلا يف :لصف

 ل ل اهبرجو اهرشقتو رافظألا ىّمشتو رافلا ناذآ يف : لصف

 ا ا ا رفظلل ضرعي يذلا مذجتلاو فّمعتلاو (©027هنلك1هه) عتشتلا يف : لصف

 1 ل ل ل جالعلا يف : لصف

 5 م ديج رهظ هلدب تبنيل هبويع رئاسو «هنول يفو «هتئيه يف ءيدرلا رفظلا علق ليح يف :لصف

 ا 0 تبني ام ةاعارم يف : لصف

 اا 1 .... 0 رافظألا ىلع نوكي يذلا صربلا يف : لصف

 1017 ا امل هاج وسم دم ولاب 33م4 م 2 ا رافظألل ضرعت يتلا ةرفصلا يف : لصف

 11111 ا طل واو فاما دا واو فو هل راسا ما لو سما طا ضو موك م ب نأ رافظألا ضر يف : لصف

 5917 م ا 000 تعقو ةضر نع رفظلا تحت (81000) مدلا توم يف :لصف

 11 و م ل ....... نيذابارقألا وهو ةبكرملا (846418565) ةيودألا يف سماخلا باتكلا

 م 000 000 ااا تانكلا ةنطش

 0 ل ا ةبكرملا (71601612685) ةيودألا ىلإ ةجاحلا ىف ةّيملعلا ةلاقملا

 ااا 001 ا بيكرتلا ةيفيك يف : لصف '

 596 دي ات 514 ةرتع ىلا ىلع لمتتت تناجاارقلا يف ةدارلا تابكرملا يف يارا لمعلا

 اا 10 .رابكلا نيجاعملاو تاقايرتلا يف ىلوألا ةلاقملا

 ل 211101001000000 ا تاجرايألا يف عبشم مالك ةيناثلا ةلاقملا

 0 1 000 اهيلإ جاتحي تامدقم يف : لصف

 1211 م م م م 0 ...... ةلّهسملا ريغو ةلّهسملا تاتشراوجلا يف ةثلاثلا ةلاقملا

 017 واو و ا ل نايبصلا تاروجوو حيامقلاو تافوفسلا يف ةعبارلا ةلاقملا

 1847 جوي ا نحب 4 مم م0000 ث 02.222 .22.2.2.2........  تاقوعللا يف ةسماخلا ةلاقملا

 ا 0 ل :....  تابوبرلاو ةبرشألا يف ةسداسلا ةلاقملا

 ا يم و ير ب و تابجنألاو تايبرملا يف ةعباسلا ةلاقملا

 1207 تل ف ملا ل مو وس ما فلاسلا مالكلاك ةلمجلا هذه يف اهيف انمالك صارقألا يف ةنماثلا ةلاقملا

 ا 10710010 1 1 بوبحلاو تاقالسلا ىف ةعساتلا ةلاقملا



 م44 تايوتحملا سرهف

 5117 يي سم دوما ولع داق فيو يل فلا مجان او دج مر عشت قب روج طب و و وجود عع م ناهدألا يف ةرشاعلا ةلاقملا

 81915 بكري نو العال سل جب نو نفسا نجل يل و نر دج اه اهو الل ناهد تطيل دجال تادامضلاو مهارملا يف ةرشع ةيداحلا ةلاقملا

 يتلا ةبكرملا (8460101265) ةيودألا نم اهريغو تانشراوجلاو نيجاعملا ركذ يف ةرشع ةيناثلا ةلاقملا

 30106 ا و و يا را احل و ل ا وضع (01882) وضع يف (1015623565) ضا رمألل حلصت

 هلال نع او ضرم (11563565) ضرم ىف ةبّرجملا (846010ه265) ةيودألا يف نيذابارقألا نم ةيناثلا ةلمجلا

 هلال د ا وت و ال ماو اعتلال جنا عوف : عادصلا هيف امو (71680) سأرلا لاوحأ يف ىلوألا ةلاقملا

 (6ماطقلسن2) دمرلا يف (101563565) ضا رمألا نم كلذب قلعتي امو (81ن6) نيعلا يف ةيناثلا ةلاقملا

 8114 .١ ول رم و نمل ابا 4 اونا ور ناو جو ست ديول هجيخو 4 رن ل جا نإ طيات 4 اق : نيعلا ىلإ داوملا بلحتو

 85111“ حما جاو ف وو ا هلو انقل اخ (10156355) ضارمألا نم كلذب قلعتي امو (837) نذألا يف ةثلاثلا ةلاقملا

 0 1011 ا كلذب قلعتي امو (16615) نانسألا لاوحأ يف ةعبارلا ةلاقملا

 210000 0  ز] ] ] ] ] ز]زذز]ز] ] ا لحل: كفردتلاو نلعتنلاوهننلا نم ةليماحلا ةلاقملا

 هذآ ١ معا ها ملا باق وسم ةرط وعمل ايت نونو ينجس لفسألا فوجلا لاوحأ يف ةسداسلا ةلاقملا

 08:1 (168[5019) اسنلا قرع ((0111) و سرقنلاو (10121) لصافملا (2315) عاجوأ يف ةعباسلا ةلاقملا

 ل .بلعنلا ءادل خوطل بلعثلا ءاد يف ةنماثلا ةلاقملا

 000 10710111 1 رهاسلا شانك نم نازوألاو لايكألا ةفص يف ةعساتلا ةلاقملا

 5 ل نويفارس نب انحوي شانك نم ليياكملاو نازوألا ركذ يف ةرشاعلا ةلاقملا




